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สวนที่  1 
บทนํา 

1.1 ลักษณะของแผนพฒันาสามป 
แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยใชหลักที่วาภายใต  

ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง ๆ 
จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพือ่ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายทีต่องการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค  เปาหมาย  
จุดมุงหมายการพัฒนายางยั่งยืน  และวิสัยทัศนในที่สุด 
 นอกจากนี้  แผนพัฒนาสามป  เปนแผนทีม่ีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป  
กลาวคือ  องคการบริหารสวนตําบล  ใชวางแผนการพัฒนาเปนเครื่องมือในการจดัทาํงบประมาณรายจาย
ประจําป  โดยนําโครงการ/กจิกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทาํงบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํา
งบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ  และผานกระบวนการการมีสวน
รวมของประชาชน 
 แผนภาพที่  1  ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพฒันากับแผนพัฒนาสามป 
 

วิสัยทัศนทองถิ่น  
 

จุดมุงหมายการพัฒนา 
จุดมุงหมายการพัฒนา 

 
 
 
จุดมุงหมายการพัฒนา 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร 

 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

 
โครงการ โครงการ โครงการ 

- กิจกรรมที่ 1   -  กิจกรรมที่ 1   - กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2   -  กิจกรรมที่ 2   -  กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมที่ 3       -  กิจกรรมที่ 3 
- กิจกรรมที่ 4 
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1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพฒันาสามป 
การวางแผนพฒันาสามปมีความสําคัญตอองคการบริหารสวนตําบลเปนอยางยิ่งเนื่องจาก  

แผนพัฒนาสามปเปนแผนทีมุ่งไปสูสภาพที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต  เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  ใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่อยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดทําแผนพัฒนาสามปจงึเนนการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  ที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลุและ
แนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามปที่ดีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล
อยางรอบดานและเปนระบบ  ทั้งนี้  เพื่อใหแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลสามารถนําไปสูการ
แกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพฒันาสามป 

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดทําแผน 
1) หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อช้ีแจง 

วัตถุประสงคความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินทราบถึงภารกิจ
ที่จะตองดําเนนิการตอไป  และการเสนอโครงการการจัดทําแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.  2553 - 2555  ผานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ  โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป  และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน 
  2)  หนวยงานที่รับผิดชอบแจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ  ไดแก คณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
หนวยงานภายในขององคการบริหารสวนตําบลและประชาคม 
  ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันา 
  1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  สรุปยทุธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมทั้งขอมูลท่ีเกี่ยวของ  ปญหาความตองการของทองถ่ินรวมทั้งสรุป
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจงัหวัด/อําเภอ  และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

2) คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการ 
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล    ประชาคมตําบล      และสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันพิจารณา  โดยใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรก  ใหใชเวทกีารประชุมรวมดังกลาว  คัดเลือกยทุธศาสตรการพัฒนา  แนว
ทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพื่อเปนกรอบในการพจิารณาจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมในแผนพฒันาสามปตอไป 
                           3) เมื่อไดแนวทางพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวามีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางที่
ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการ
พัฒนา 
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     4) โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีจํานวนมากดังนี้  ในขั้นตอนนี้จะตองมีการ
ดําเนินการดังนี้ 
   (1) พิจารณาความเกีย่วเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา  
ที่มาจากยุทธศาสตรการพัฒนาแตละยุทธศาสตร  แตมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกัน  จะตองกําหนดหวง
เวลาดําเนนิงานที่สอดรับกัน 
   (2)  ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม  จากแผนชุมชนทีเ่กินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยทุธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป 
   (3)  มีการจัดลําดับความสําคญัของโครงการ/กิจกรรม  เพือ่ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา
สามปไดอยางเหมาะสมและนอกจากนี้ยังเปนการจัดลําดบัโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนาสามปในชวงถัดไปดวย  
เนื่องจากในการดําเนินการเพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  อาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนาน
กวาสามป  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบล  จึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจดัทาํโครงการ/กิจกรรมที่
ตอเนื่องไปในระยะยาวดวย  ซ่ึงอาจจะยังไมระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพฒันาสามปได 
   (4)  เนื่องจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย  ดังนัน้  ในขั้นตอนของ
การพิจารณากาํหนดกิจกรรม  องคการบริหารสวนตําบล  จะตองคํานงึถึงส่ิงตาง ๆ ดังนี ้

- งบประมาณรายรับ  รายจาย  ขององคการบริหารสวนตําบล 
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขารวมดําเนนิการ  หรือมีภารกจิรับผิดชอบ 

การดําเนนิการในเรื่องนั้น ๆ  
เมื่อดําเนินการดังกลาวขางตนแลว  จะตองแยกประเภทของโครงการออก 

อยางนอยสามประเภท  คือ 
   -  โครงการที่องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง  กลาวคือ  มีขีดความสามารถทั้ง
ทางดานกําลังเงิน  กําลังคน  วัสดุอุปกรณ  และความรูทางดานการบริหารจัดการที่จะดําเนินการไดเอง 
   -  โครงการที่องคการบริหารสวนตําบลอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ  เพื่อใหเกดิ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่แตองคการบริหารสวนตําบลไมสามารถ
หรือไมไมประสงคดําเนินการ  จึงมอบใหหนวยงานอืน่ดําเนินการแทนโดยตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนให
ตามระเบียบวธีิการของทางราชการ 

-   โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  ทั้งราชการบริหารสวนกลาง 
สวนภูมภิาค  รัฐวิสาหกจิ  หนวยงานอื่น  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจากโครงการขนาดใหญ หรือเปนโครงการ
ที่หนวยงานดงักลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาที่จดับริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว  ทั้งนี้รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 
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  ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ดําเนิน 
การสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซ่ึงนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูล
พื้นฐานทัว่ไปแลวยังจะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือกตองการขอมูลประเภท
ใดเปนพิเศษตองการขอมูลของหวงเวลาใด  และจะเก็บ  ขอมูลจากแหลงใด  เพื่อเปนขอมูลที่จะนาํมาวิเคราะห  
แนวทางการพฒันา  โครงการ/กิจกรรม  ไดอยางถูกตองโดยในการเกบ็รวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล  ทั้งขอมูล
ภายในองคกรและขอมูลภายนอก  เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห  SWOT  (การวิเคราะหจุดแข็ง  จดุออน  โอกาส
และอุปสรรค) 
               2.  การวิเคราะหขอมูล     ประกอบดวย  4  กิจกรรมหลัก  คือ 

2.1  การประเมินผลการพัฒนาทีผ่านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสรุปผลการ  

พัฒนาที่ผานมานํามาเสนอทีป่ระชุมซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการพฒันาองคการบริหารสวนตําบล  ประชาคม
ตําบล  และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินในรอบปที่ผานมาโดยประเมนิทั้งในเชิง
ปริมาณและในเชิงคุณภาพ (สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ควรจัดใหมีการประชมุประชาคมหมูบานดวย) 
    2.2  การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
            หลังจากประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมา  ใหที่ประชุมตามขอ 1  รวมกนัคัดเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคม/
ชุมชน  ในหวงระยะเวลาสามป  (ในกรณดีังกลาวอาจคดัเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจดัทาํ
แผนพัฒนาสามปก็ได) 

          ในกรณทีี่เห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดทีย่ังมไิดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาแตความจําเปนเรงดวนทีจ่ะตองกําหนดขึ้นใหม  ก็อาจกําหนดขึ้นได  แตทัง้นี้ตองแสดงใหเห็นถึง
เหตุผลและวตัถุประสงคที่มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพฒันาที่ยั่งยืนและวิสัยทัศนการพัฒนา
ทองถ่ิน (และนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป) 
      2.3  การจัดลําดับความสําคญัของแนวทางการพัฒนา 
            ภายใตยทุธศาสตร  จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซ่ึงลวนแลวแตมีความจําเปน
ในการดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทัง้ส้ิน  แตมีความสําคัญความจําเปนเรงดวน
มากนอยแตกตางกัน  ที่ประชุมตามขอ 1 จะตองรวมกนัจดัเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพฒันา  การ
จัดลําดับความสําคัญดังกลาว  ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาทีถู่กจัดลําดับความสําคัญอยูในลําดับหลัง ๆ   
จะไมตองนํามาปฏิบัติเพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง  ไดรับการพิจารณาแลววาตอง
ดําเนินการ  แตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้นอาจมแีนวทางที่จําเปนตองนํามาปฏิบัติกอน 
            วิธีการจดัลําดับความสาํคัญมีหลายวธีิ  ตั้งแตวิธีงาย ๆ  คือ  ประชุมตกลงกัน  หรืออาจใช
วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใชบัตรลงคะแนน  เพื่อนํามารวบรวมคะแนนและจัดลําดับ  วิธีการจดัลําดับ
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ความสําคัญที่จําเปนวิทยาศาสตรอาจใช  Rating Scale  หรือวิธี   Strategic  Issuea Graph  หรือวิธีอ่ืน ๆ ไดตาม
ความเหมาะสม   

                          2.4  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป   
            หลังจากลําดับแนวทางการพัฒนาแลว  ที่ประชุมจะตัดสินใจวาจะแนะนําแนวทางการ
พัฒนาเหลานัน้มาดําเนนิการ  แตในการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก  ดังนั้น  เพื่อทบทวนและยนืยันการ
จัดลําดับวามีความเปนไปไดในแนวทางปฏิบัติจริงหรือไม  จึงควรนําแนวทางการพฒันามาทําการวิเคราะหจุด
แขง็  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  (SWOT Analysis)  อีกครั้ง 
   ขั้นตอนที่  4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพฒันา 
  1.  หลังจากไดแนวทางการพฒันาในชวงสามปแลว  ใหทีป่ระชุมรวมกนัพิจารณาคดัเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  มาจัดทําเปนวตัถุประสงคของแนวทางการพัฒนาโดยพจิารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ในชวงสามปโดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพฒันาในชวงสามป 
  บางครั้ง  องคการบริหารสวนตําบล  อาจกาํหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  ตั้งแต
ขั้นตอนจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลว  แตอาจนาํมาปรับใหชัดเจนและสอดคลองกับสถานการณในชวง
สามป 
  2.  ในขั้นตอนนี้  ที่ประชุมจะพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพฒันา  ที่จะตอง
ดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก  และโดยกจิกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย  ซ่ึงทีป่ระชุมจะตอง
พิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวยคือ 
        (1)  พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพฒันาที่
กําหนดอยางรอบคอบ  เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน  ซ่ึงอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมทีอ่งคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการเอง  โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินกับหนวยงานอื่น  หรือโครงการ/กิจกรรมที่
หนวยงานอืน่ผูดําเนินการ 
       (2)  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาทั้งภายใตแนวทาง
เดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 
        (3)   พิจารณาถึงความเชือ่มโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการดําเนินงานและในดาน
ของผลการดําเนินการ  เพื่อบรรจุกิจกรรมในปตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กจิกรรม 
ก. จากความจําเปนเรงดวน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคปกครองสวนทองถ่ิน 
 ค.   ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาที่จะดําเนินการ 
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ขั้นตอนที่  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคัดเลือกโครง 

การที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  มาจัดทํารายละเอียดโครงการ  ในดานเปาหมาย  ผลผลิต      
ผลลัพธ  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  และตัวช้ีวดัความสําเร็จ  โดยเนนการศกึษารายละเอียดของกิจกรรม       
ที่จะดําเนินการ ในปแรกของแผนพัฒนาสามป  เพื่อใหสามารถนําไปจดัทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
  ขั้นตอนที่  6  การจัดทํารางแผนพฒันาสามป 
   1.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  จัดทํารางแผนพัฒนา      
สามป  โดยมีเคาโครงประกอบดวย  6  สวน  ดังนี ้
           สวนที่  1  บทนํา 
           สวนที่  2  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           สวนที่  3  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา 
           สวนที่  4  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
           สวนที่  5  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
           สวนที่  6  การติดตามและประเมนิผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจัดเวทีประชาคม  ซ่ึง
ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ประชาคมตําบล  และหนวยงานทีเ่กีย่วของ  เพื่อเสนอ  
รางแผนพัฒนาสามปและรับฟงความคิดเหน็  ขอเสนอแนะ  แลวนําไปใชปรับแผนพฒันาสามปใหสมบูรณตอไป 
  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  นํารางแผนพัฒนา        
สามปที่ปรับปรุงแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อพิจารณา 
  ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
  1.  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  เสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณา     
ใหผูบริหารทองถ่ินเพื่อนําเสนอขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 
  2.    เมื่อสภาทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปแลวจะนําสงใหผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศใช  และนําไปปฏิบตัิรวมทั้งแจงสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการ         
บริหารสวนจังหวัด  อําเภอ    หนวยงานทีเ่กี่ยวของและประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันภายใน            
สิบหาวันนบัแตวันที่ประกาศใช 
 
1.4    ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตําบล  ไดพจิารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนนิงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลใน
เชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคการบรหิารสวนตําบลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและการใชทรัพยากรบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 


