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สว่นที ่สว่นที ่สว่นที ่สว่นที ่1111    
บทนาํบทนาํบทนาํบทนาํ    

1111....1  1  1  1  ความเปน็มาความเปน็มาความเปน็มาความเปน็มา    
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 เป็นต้นมา  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทอํานาจหน้าท่ีกว้างขวางมากข้ึน  โดยมีเพียงท่ีจะมีหน้าท่ีให้บริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแห่งประชาชนในท้องถ่ินเท่านั้น  แต่ยังขยายบทบาทหน้าท่ีออกไป  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินด้วย โดยเฉพาะเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาชนท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 

นอกจากนี้ ภายใต้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  คือ  คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกําหนดหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการให้บริการสาธารณะท่ีจําเป็นแก่ท้องถ่ิน ตลอดจนรายได้ของท้องถ่ินท่ี
เพ่ิมข้ึน  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  ได้กําหนดรูปแบบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินท่ีมีความเป็นอิสระมากข้ึน 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทํา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548” ข้ึน โดยได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรเองเป็น  3  ประเภท  คือ 

1.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็น แผนพัฒนาระยะยาว 
2.  แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling  plan) ท่ีต้องมีการทบทวนและจัดทํา

ทุกปี  ซ่ึงจะนําไปสู่กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อไป 
 3.  แผนการดําเนินงาน เป็นแผนท่ีแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการจริง 
    

1111....2  2  2  2  ลกัษณะของแผนพฒันาสามป ีลกัษณะของแผนพฒันาสามป ีลกัษณะของแผนพฒันาสามป ีลกัษณะของแผนพฒันาสามป ี    
แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปีงบประมาณแต่ละปี และมีความต่อเนื่องท่ีเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี จากคําอธิบายของแผนพัฒนาสามปีท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า
แผนพัฒนาสามปี   จึงมีลักษณะอย่างน้อย  4  ประการ  คือ  

1.  เป็นแผนท่ีแสดงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.  เป็นแผนท่ีแสดงถึงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและมี

ลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
3.  เป็นแผนท่ีแสดงถึงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4.  เป็นแผนท่ีแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี 
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1111....3333        วตัถปุระสงค์ของการจดัทําแผนพฒันาสามปีวตัถปุระสงค์ของการจดัทําแผนพฒันาสามปีวตัถปุระสงค์ของการจดัทําแผนพฒันาสามปีวตัถปุระสงค์ของการจดัทําแผนพฒันาสามปี        
การจัดทําแผนพัฒนามีวัตถุประสงค์  2  ประการ  คือ    
1.  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีแนวคิดท่ีว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี
โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต้องนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่ึงในท่ีสุดจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

2.  เป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนา
สามปี ในปีท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือให้การจัดทํางบประมาณเป็น
กระบวนการท่ีรอบคอบและประชาชนมีส่วนร่วม 

ดังนั้น โครงการจะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในปีแรกจะต้องมีความพร้อม
อย่างน้อย 2 ประการ  คือ 

1)  มีความแน่นอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ รวมท้ังควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้
ของโครงการ/กิจกรรมและผลประโยชน์สาธารณะท่ีจะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2)  กิจกรรมท่ีอยู่ในแผนประจําปีแรก จะต้องมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียด
ทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใช้จัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีได้ต่อไป 
 

1111....4444        ขัน้ตอนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีขัน้ตอนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีขัน้ตอนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีขัน้ตอนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี    
แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  ดังนั้น  การจัดทําแผน 

พัฒนาสามปีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องดําเนินการมี  7  ข้ันตอนด้วยกัน คือ 
ขั้นตอนที ่ขั้นตอนที ่ขั้นตอนที ่ขั้นตอนที ่1  1  1  1  การเตรยีมการจดัทาํแผนการเตรยีมการจดัทาํแผนการเตรยีมการจดัทาํแผนการเตรยีมการจดัทาํแผน    มี  2  กิจกรรมท่ีต้องดําเนินการ  คือ    

  (1)  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาพบผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความสําคัญ และความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

(2)  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแจ้งโครงการท่ีไดรับอนุมัติให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ 
ขั้นตอนที ่ ขั้นตอนที ่ ขั้นตอนที ่ ขั้นตอนที ่ 2  2  2  2  การคดัเลือกยทุธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาการคดัเลือกยทุธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาการคดัเลือกยทุธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาการคดัเลือกยทุธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา    

(1)  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พร้อมท้ังข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง  ปัญหาและความต้องการของท้องถ่ิน 

(2)  จัดประชุมประชาคมท้องถ่ินร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือคัดเลือก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาท่ีจะทําแผนพัฒนาสามปี 
  (๓)  พัฒนาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างท่ีต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 

(4)  โครงการ/กิจกรรมจะมีจํานวนมาก จึงต้องดําเนินการดังต่อไป 
4.1  พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
4.2  ให้พิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการ

ดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
4.3  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือท่ีจะบรรจุลงใน 

แผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือทําแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป 
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4.4  การกําหนดกิจกรรมจะต้องคํานึงถึงงบประมาณรายรับ-รายจ่ายทรัพยากรการ
บริหาร โครงการท่ีสามารถดําเนินการได้เอง  โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  เป็นต้น  

ขั้นตอนที ่ ขั้นตอนที ่ ขั้นตอนที ่ ขั้นตอนที ่ 3  3  3  3  การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวเิคราะหข์้อมลูการเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวเิคราะหข์้อมลูการเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวเิคราะหข์้อมลูการเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวเิคราะหข์้อมลู    
  (1)  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ของการ
พัฒนาแนวทางการพัฒนาท่ีเลือก 
  (2)  การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา การคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนา  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วง
สามปี 

ขั้นตอนที ่ ขั้นตอนที ่ ขั้นตอนที ่ ขั้นตอนที ่ 4  4  4  4  การกาํหนดวตัถุปรการกาํหนดวตัถุปรการกาํหนดวตัถุปรการกาํหนดวตัถุประสงค์ของแนวทางการพฒันาะสงค์ของแนวทางการพฒันาะสงค์ของแนวทางการพฒันาะสงค์ของแนวทางการพฒันา    
  (1)  คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนา 

(2)  พิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาโดยดูจาก 
-  ความจําเป็นเร่งด่วน 
-  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของ อปท. 
-  ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 

ขั้นตอนที ่ ขั้นตอนที ่ ขั้นตอนที ่ ขั้นตอนที ่ 5  5  5  5  การจดัทาํรายละเอยีดโครงการจดัทาํรายละเอยีดโครงการจดัทาํรายละเอยีดโครงการจดัทาํรายละเอยีดโครง////กิจกรรมการพฒันากิจกรรมการพฒันากิจกรรมการพฒันากิจกรรมการพฒันา    
  โดยคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดทํารายละเอียด
โครงการในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความสําเร็จ โดย
เน้นโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต้องทําในปีแรก เพ่ือให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ 

ขั้นตอนที ่ขั้นตอนที ่ขั้นตอนที ่ขั้นตอนที ่6  6  6  6  การจดัทาํรา่งแผนพฒันาสามปีการจดัทาํรา่งแผนพฒันาสามปีการจดัทาํรา่งแผนพฒันาสามปีการจดัทาํรา่งแผนพฒันาสามปี    
(1)  ประกอบด้วย  6   ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี  1  บทนํา 
ส่วนท่ี  2  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถ่ิน 
ส่วนท่ี  3  ผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา 
ส่วนท่ี  4  ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปี 
ส่วนท่ี  5  บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
ส่วนท่ี  6  การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 

(2)  จัดเวทีประชาคมเพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
เพ่ือนําไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป 

(3)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินนําร่างแผนพัฒนาสามปีท่ี 
ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที ่ขั้นตอนที ่ขั้นตอนที ่ขั้นตอนที ่7   7   7   7   การอนมุัตแิละประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีการอนมุัตแิละประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีการอนมุัตแิละประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีการอนมุัตแิละประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี    
  (1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(2)  ผู้บริหารท้องถ่ินนําร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
  (3)  เม่ือได้รับอนุมัติ สภาท้องถ่ินจะส่งแผนพัฒนาสามปีให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้และ
นําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ
โดยท่ัวกัน 



ส่วนท่ี 1             4 
บทนํา 

                                                                                                                                       แผนพัฒนาสามปี (2556 - 2558)  อบต.หาดขาม      

1111....5  5  5  5  ประโยชนข์องการจดัทาํแผนพฒันาสามปีประโยชนข์องการจดัทาํแผนพฒันาสามปีประโยชนข์องการจดัทาํแผนพฒันาสามปีประโยชนข์องการจดัทาํแผนพฒันาสามปี    
แผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลท้ังในเชิงสนับสนุน และ
เป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารของท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

ทรัพยากรการบริหารทรัพยากรการบริหารทรัพยากรการบริหารทรัพยากรการบริหาร 

 เงิน  ท้ังเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแหล่งงบประมาณภายนอกมาตรการ
ประหยัดงบประมาณ 

คน   ตั้งแต่ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ซ่ึงจะมีความแตกต่าง หลากหลาย ท้ังความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องนําศักยภาพของกําลังคนเหล่านี้มาใช้ รวมท้ังต้องพัฒนากําลังคนมาใช้ 
รวมท้ังต้องพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหมายรวมถึง
ประชาชนซ่ึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินด้วย 
 วัสดุอุปกรณ์ : เครื่องมือ เครื่องจักร อาคาร สถานท่ี ท่ีจะสามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการท้องถ่ิน
ให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดย
มีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมกันและใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 

การบริหารจัดการ  เป็นสิ่งท่ีจะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ท่ีต้องศึกษาและ
นําไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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