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        สวนท่ี ๑ 

บทนํา 

                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองดําเนินการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามป ตามแนวทางยุทธศาสตร
การพัฒนาของจังหวัด รวมทั้งตองมีความสอดคลองตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับปจจุบัน และสามารถตอบสนองความตองการประเด็นการพัฒนาประชาคมและชุมชน รวมทั้งแกปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง  
   แผนพัฒนาสามป หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเปนประจําทุกป 
            องคประกอบของแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62) ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน 
ประกอบดวย 
             ลักษณะของแผนพัฒนาสามป  
             วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป  
             ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  
             ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป ดังน้ี 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป  
           แผนพัฒนาสามป เปนเอกสารที่ตอเน่ืองจากการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีความสัมพันธกับ
งบประมาณรายจายประจําป คือ เปนการนําโครงการที่กําหนดไวแลวมาพิจารณาดําเนินการสําหรับปน้ันๆของ
งบประมาณ โดยจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงในอันที่จะนําไปบรรจุไวในงบประมาณประจําป และ
สามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณของปน้ัน ลักษณะของแผนพัฒนาสามป มีดังน้ี 
             - เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  - เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะดําเนินการ 
  - เปนเอกสารที่จะแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
  - เปนเอกสารที่แสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับงบประมาณรายจาย
ประจําป 
 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62) ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
ที่ปรับปรุง และทบทวนมาจากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖1 ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนา
ครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยเรียงลําดับตามความสําคัญของปญหาความเดือดรอนและความตองการของ
ประชาชนในตําบล โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี   
 นอกจากน้ันยังเปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไปสูการ
ปฏิบัติ มีความสัมพันธกับงบประมาณรายจายประจําป และยังไดรวบรวมปญหาความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน โดยไดรับขอมูลจากสวนราชการ หนวยงานตางๆ ในพื้นที่ อาทิ  ผูนําชุมชน ประชาชน และสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล รวมทั้งนโยบายตางๆ นํามาวิเคราะหปญหาและศักยภาพ เพื่อใหทราบจุดแข็ง จุดออน ของ



๒ 

 

องคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนแนวทางแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและพัฒนาตําบลใหมีความ
เจริญกาวหนาตอไป  
 สําหรับโครงการที่จะไดรับการบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป จะตองมีลักษณะ ดังน้ี 
  - โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการ มีความแนนอน ชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงประโยชนที่จะไดรับ
แลวมีความคุมคา และคุมทุน 
  - โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการ มีความเรียบรอย ถูกตอง สมบูรณดานรูปแบบ รายการทาง
เทคนิค รายละเอียดคาใชจาย 
  - สามารถประเมินผลงานของโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการ ไดอยางแทจริง 

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป  

  - เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการตางๆใหอยูในลักษณะที่มีความพรอมในการดําเนินการ ตรงตาม
รูปแบบ รายละเอียดดานคาใชจาย เพื่อจะนําไปบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปและสามารถนําไปปฏิบัติได
ทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

- เพื่อแสดงถึงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาของปน้ันๆวาจะดําเนินการอยางไร โดยใหการ
บริหารงานสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด มีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา นํามาซึ่งความเปนระบบ 
มีประสิทธิภาพ และเปนปจจุบัน 
  - เพื่อแสดงใหเห็นถึงยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนา เปนขอมูลและแนวทางในการเตรียมการ
พัฒนาทองถ่ินตามยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล ตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ไดแก    
                         ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
                         ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
                         ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ 
เรียบรอย   
                         ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง และการทองเที่ยว 
   
                         ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม   
                         ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน   
                         ๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

       

๑.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป  
             ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ขอ ๑๗ 

    (๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับ
ปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยการนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาตาง ๆ  และขอมูลในแผนชุมชน
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 



๓ 

 

     (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวบรวมแนวทางและขอมลู
มาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาสามปคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมประเด็น
หลักการพัฒนา ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 

     (๓)คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณารางแผนพัฒนาสามปคณะกรรมการพฒันา
ทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรืออนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอพิจารณารางแผนพัฒนาสามป พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามปเพื่อ
เสนอใหผูบริหารทองถ่ิน 

     (๔) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณานํารางแผนพัฒนาสามปเสนอขอรับการอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 
     (๕)  ผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

ข้ันตอนในการจัดทําแผนสามป ขององคการบรหิารสวนตําบลบางจาน มีดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี ๑ การเตรียมการจัดทําแผน 
(๑) หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารทองถ่ิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคความสําคัญและ

ความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการตอไป และดําเนินการ
เสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป  

(๒) หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ ไดแก คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน หนวยงานภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ประชาคม 
ขั้นตอนท่ี ๒ การคัดเลือกยทุธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

(๑) ในข้ันตอนน้ี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของปญหาความตองการของทองถ่ิน รวมทั้งสรุป
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและสวนราชการ
ที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรก ใหเวทีประชุมรวมกันดังกลาว 
คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพือ่เปน
กรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป 

(๓) เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรม อะไรบางที่ตอง
ดําเนินการเพื่อใหบรรจุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนา 

(๔) โครงการ/กิจกรรมที่พจิารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังน้ัน ในข้ันตอนน้ีจะตองดําเนินการดังน้ี 
  -  พิจารณาความเกี่ยวเน่ืองกันระหวางยุทธศาสตรหรอืระหวางแนวทางการพฒันา 
  -  ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนทีเ่กินขีดความสามารถในการดําเนินการของ
ชุมชนที่สอดคลองกบัยุทธศาสตรการพฒันามาประกอบการจัดทําแผนพฒันาสามป 
  -  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อทีจ่ะบรรจลุงในแผนพัฒนาสามปไดอยาง
เหมาะสม 
ขั้นตอนท่ี ๓  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 (๑) การเก็บรวบรวมขอมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการสํารวจและ
เก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการพฒันาแผนสามป จะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนาแนวทางการพฒันาที่
เลือก  ขอมูลทีจ่ะนํามาวิเคราะห แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ไดอยางถูกตอง 



๔ 

 

 (๒) การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา การคัดเลือกยุทธศาสตรการ
พัฒนา การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
ขั้นตอนท่ี ๔  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
 (๑) หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว  ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของ
ยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 (๒) ในข้ันตอนน้ี ที่ประชุมรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาในประเด็นดังตอไปน้ี 
  - พิจารณากจิกรรมที่ตองดําเนินการเพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงค 
  - พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม 
  - พิจารณาความเช่ือมโยงของกิจกรรมในดานกระบวนการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 
  - พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจาก 
   ก. ความจําเปนเรงดวน 
   ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกร 
   ค. ความเช่ือมโยงของกจิกรรมและระยะเวลาที่ดําเนินการ 
ขั้นตอนท่ี ๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาในชวงสาม มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา 
ผูรับผิดชอบ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปแรกของ
แผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
ขั้นตอนท่ี ๖ การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
 (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพฒันาสามป  
 (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดเวทีประชาคมซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามป และฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแนวพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป 
 (๓) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลว 
ขั้นตอนท่ี ๗ การอนุมัติและใชแผนพัฒนาสามป 
 (๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามป เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
 (๒) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามป และประกาศใชแผนพัฒนาสามป  และนําไปปฏิบัติ 
รวมทั้งแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบโดยทั่ว
กัน 

๑.๔. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป        

               (๑) เพื่อเปนการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานเปนไปอยางมีวัตถุประสงค เปาหมายการพัฒนาและ
ทิศทางที่แนนอน 
               (๒) เพื่อชวยใหการทํางานเปนไปอยางมีระบบสามารถตอบสนองและควบคุมการดําเนินงานและติดตาม
ประเมิลผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
               (๓) เพื่อลดปญหาความซ้ําซอนและชวยใหเกิดการประหยัด สามารถใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางถูกตอง
และเปนประโยชนมากที่สุด 
               (๔) เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป                



๕ 

 

               (๕) เพื่อเปนการประสานงานกันระหวางหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินทุกรูปแบบ 
 
 


