
ส่วนที่ 1 

บทน า 

แนวคิดเกี่ยวกบัการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542  ก าหนดให้รัฐต้องถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และจัดสรรงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน  จึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บ
เอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมีความโปร่งใสมากที่สุด  การวางแผน
ถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่ง ที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว  โดยใช้
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่
ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด  มีการควบคุมติดตาม  วัดและประเมินผล  โดยการบริหาร
จัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี  มีความโปร่งใส  และพร้อมที่จะให้มี
การตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม 

ความหมายของแผนพัฒนาสามปี 

นิยามของแผนพัฒนาสามปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 

“แผนพัฒนาสามปี”  หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อยสองประการ  คือ 

1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ   โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ / กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม 

2.  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ  
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
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ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น

ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี มีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  มีลักษณะ ดังนี้ 

1. เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง   และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ  จะมี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนา  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

2. เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

3.เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน เนื่องจากแผนพัฒนาสามปีมีลักษณะเป็นแผนที่มีความต่อเนื่อง 
เป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีอาจแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อย  3 ประเภทคือ 

(1) โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

(2) โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ ตามที่มีระเบียบ  
กฎหมายก าหนด 

(3) โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายกระทรวง  
กรม 

(นโยบายรายสาขาตาม
ภารกิจหน่วยงาน) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(ก าหนดวิสัยทัศน์  และยทุธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ) 

 

นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเร่งด่วน  

และนโยบายท่ัวไป) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดแบบ

บูรณาการ 
(ยุทธศาสตร์บูรณา
การทุกภาคส่วนใน

จังหวัด) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการ
พัฒนา  ยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่น) 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอ าเภอแบบ

บูรณาการ 
(บูรณาการในมิติเชิง

พื้นที่) 

 

แผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(แผนนโยบาย สู่การจัดท า
งบประมาณ) 
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ความเชื่อมโยงของแผนระดับต่างๆ   กับงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ 
จุดมุ่งหมาย 

การพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ระยะเวลา  ๕  ปี 
แผนพัฒนาสามปี 
ต้องจัดท า ทบทวน   
และปรับปรุงทุกๆ ปี    

ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายนก่อนงบประมาณ

ประจ าปี 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
เป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ภายในวันที่  ๑๕  สิงหาคม 
ของปีงบประมาณปัจจุบัน 

งบประมาณประจ าปี 
 

แผนการด าเนินงาน 
ต้องจัดท าเสร็จภายในเดือน

ธันวาคมของปีงบประมาณนั้น   
หรือภายในสามสิบวันนับแต่

วันที่ตั้งงบประมาณ
ด าเนินการ 

การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา 

ติดตามผลการด าเนินงานและประกาศ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี    
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
    1.  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

แผนพัฒนาสามป ี และการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

    2.  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ที่มีความสอดคล้อง และสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

    3.  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะน ามาบรรจุในเอกสาร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  
ปัญหา  ความต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

    ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีต่อไป 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณา

อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน  และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด 
 

 

 

 

 


