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ส่วนที่ 1 
บทน า 

*********************************************************************** 
 
๑. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
              แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา   ที่
จัดท าขึ้น ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดย
มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  มีดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑.๑  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมิน ถึงความเป็นไปได้
ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
  ๑.๑.๒  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้ในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
  ๑.๑.๓  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
  ๑.๑.๔  เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
ประจ าปีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีควรมี
สภาพพร้อมอย่างน้อย  ๒  ประการ  คือ 
                                ๑. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                                ๒. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน
และมีเอกลักษณ์เฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
                      ๑.๒.๑ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และการจัดท างบประมาณประจ าปี                                                                                                                      
                      ๑.๒.๒ เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบ
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
                      ๑.๒.๓ เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ   

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
                      ๑.๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท าแผน 
                               หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาชี้แจงวัตถุประสงค์และความส าคัญในการ
จัดท าแผนพัฒนา และร่วมก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อ
น ายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี พร้อมเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนา 
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สามปี ห้วงปี พ .ศ……ถึง…..ผ่านปลัดเทศบาล ให้ผู้บริหารเทศบาลอนุมัติ และแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดท า แผนพัฒนาเทศบาล  
หน่วยงานภายในของเทศบาล  ประชาคมเมือง 

                   ๑.๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒  การจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลน ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเสนอให้หน่วยงานของเทศบาลพิจารณาจัดท าโครงการ /กิจกรรมตาม
แบบฟอร์มบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี   และน าโครงการ /กิจกรรม มาพิจารณาคัดเลือก โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยเน้นรายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการ ในปีแรกของแผนพัฒนา  สามปี  
เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป  

                  ๑.๓.๓ ขั้นตอนที่ ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
                     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  ภายในและ
ภายนอกองค์กร น ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ) พร้อมประเมินผล
การพัฒนาที่ผ่านมาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

                  ๑.๓.๔ ขั้นตอนที่ ๔  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
                 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมเมือง ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาจาก หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี   โดยมีเค้า
โครงประกอบด้วย 4 ส่วน  ดังนี้       
                   ส่วนที่ ๑  บทน า 
          ส่วนที่ 2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
                   ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ   
                   ส่วนที่ 4  แนวทางการติดตามประเมินผล 
                  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ด าเนินการจัดเวทีประชาคม โดยเชิญตัวแทน
จากหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน ชุมชน  ผู้น าศาสนา  ตัวแทน อสม . ประชาชนทั่วไป  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ ปัญหา ความต้องการ เพ่ิมเติมจากร่างแผน เพ่ือหน่วยงานของเทศบาลน าไปพิจารณาจัดท า เป็น
โครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

                  ๑.๓.๕ ขั้นตอนที่ ๕ คัดเลือกโครงการที่ประสงค์จะด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน หรือขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเสนอคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาระดับอ าเภอเพ่ือพิจารณาบูรณาการโครงการและน าเสนอคณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาระดับ
จังหวัดพิจารณาบูรณาการโครงการเพ่ือจัดท า/ทบทวนกรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ อปท.เดิม) พร้อมแจ้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับอ าเภอ เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไป และให้แสดงบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นไว้ใน
แผนพัฒนาสามป ี
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                   ๑.๓.๖ ขั้นตอนที่ ๖ การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
                         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  น าร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณา  เพ่ือน าเสนอผู้บริหารเทศบาลพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและ
ประกาศใช้  แผนฯ และน าไปปฏิบัติ พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  สภาเทศบาล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า แผนพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาล   
หน่วยงานบริหารของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน (ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าโครงการพัฒนาในปีแรกของแผนพัฒนาสามปีไปเป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณ  ส าหรับโครงการพัฒนาในปีที่สองและปีที่สามของแผนพัฒนาสามปีต้องเป็นโครงการพัฒนา
ด าเนินการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาในปีแรก หรือเป็นโครงการพัฒนาที่จัดล าดับความส าคัญของโครงการน้อย
กว่าโครงการพัฒนาที่ไม่ได้ระบุไว้ในโครงการพัฒนาปีแรกของแผนพัฒนาสามปี ให้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงได้
ตามความจ าเป็น พร้อมทั้งบรรจุรูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประเมินคุณภาพของแผนไว้ใน
ภาคผนวก) 

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
                การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ พิจารณาอย่าง
รอบคอบ  ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน
และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนด แนวทางการด าเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดต่อประชาชน  
                        ทรัพยากรการบริหารโดยท่ัวไป  ประกอบด้วย 
                      เงิน มาจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและแหล่งงบประมาณภายนอก  
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
                      คน หมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  ซึ่ง
จะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้  ทักษะและทัศนคติ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน าศักยภาพ
ของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้   รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย 
                      วัสดุอุปกรณ ์ หมายถึง  เครื่องมือรวมทั้งอาคารสถานที่ ที่จะสามารถน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัย เพ่ือรองรับความก้าวหน้าของ
สังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างเต็มศักยภาพ  
          การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้ เป็น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษา
และน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 
ประโยชน์การจัดท าแผนพัฒนาต่อหน่วยงาน 
                       ๑. เป็นแผนพัฒนาระยะ ๓  ปี ที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาลในอนาคตให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล  สามารถช่วยให้การบริหารจัดการของ
เทศบาลเป็นไปอย่างมีระบบ เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานและก่อเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น 
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                       ๒. ลดความซ้ าซ้อน  ความไม่แน่นอนในอนาคตและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เนื่องจาก การ
วางแผนท าให้มองเห็นภาพรวมของการท างานของหน่วยงาน มีความชัดเจนในการด าเนินงาน 
                       ๓. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี    ท างานแบบบูรณาการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตาม
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ เกิดการประหยัดและลดต้นทุนในการบริหารจัดการ 
                       ๔ . ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ภายในองค์กร เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิด
แนวความคิดใหม่  ๆที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
           

 
 ตาราง  วงรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
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