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ส่วนที่ 1 
บทน า 

  นิยามของแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ว่า “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ของเทศบาลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น
แผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  

    ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิด
ที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้  
แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามา
ด าเนินการเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผล
ต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปียังเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีโดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท า
งบประมาณ  เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  ดังนั้นแผนพัฒนาสามปี  จึงมีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี   

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย   

ประจ าปี 

   วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1. เพ่ือเป็นการเชื่อมโยง  และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และจัดท า     

               งบประมาณประจ าปี 
2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในระยะเวลาสามปีที่มี 
    ความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของเทศบาล 

          3. เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุไว้ในเอกสาร
 งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 4. เป็นแผนพัฒนาที่ใช้ในการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 5. เพ่ือให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งเป็นการตอบสนอง 
 ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 



ส่วนที่ 1  บทน า 

แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2560-2562) 2 

   ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลป่าซาง มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1   การเตรียมการจัดท าแผน 
             (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การจัดท าแผนพัฒนาพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค ์    

ความส าคัญ และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   
       (2)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

ขั้นตอนที่ 2   การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา 
              (1)  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อม

ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
              (2) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือคัดเลือกยุทธศาสตร์

การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่จะท าแผนพัฒนาสามปี 
              (3) พิจารณาว่าจะมีแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนา โดยพิจารณาจาก 

        ก. ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
                     ข. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินกา

ของชุมชนทีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
สามป ี

                     ค. การจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   เพ่ือบรรจุลงใน  
แผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป 

ง. การก าหนดกิจกรรมที่จะต้องค านึงถึงงบประมาณรายรับ -รายจ่าย ทรัพยากรการ 
บริหารโครงการที่สามารถด าเนินการได้เองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก
 หน่วยงานอื่น เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 3   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บ      

รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้วยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาแนว
ทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ  ต้องการข้อมูลของห้วง
เวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิ เคราะห์              
แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ 
SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้ 
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  2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
           ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
                        1.การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
                        2.การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                        3.การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
                        4.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปีโดยมีรายละเอียดในแต่ละ

กิจกรรม 

   ขั้นตอนที่ 4    การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
                          1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา

คัดเลือก วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนาโดยพิจารณา คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี 

                          2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนา จะต้องด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็น
ดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

                                   2.1 พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนาที่ก าหนดอย่างรอบคอบเพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน 
ซ่ึงอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน หรือ  โครงการ/กิจกรรมที่
หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 

             2.2 พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาทั้ง
ภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 
     2.3 พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการ
ด าเนินงานและในด้านของผลการด าเนินการเพ่ือบรรลุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
     2.4 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ 5    การจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 คัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  เพ่ือจัดท ารายละเอียด
แผนงาน/โครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จ โดยเน้นโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องท าในปีแรก เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได ้
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ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมี          
เค้าโครง  ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทน า  
 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 
 (2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดเวทีประชาคมซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสาม
ปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
           (3)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่  7   การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
           (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอขอรับอนุมัติจาก 
                ผู้บริหาร ท้องถิ่น  
           (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีให้ 
               ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
           (3) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งแผน  
               พัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกันเพ่ือให้องค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนด           
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด 


