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สวนที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับ ปรุง เปนประจําทุก ป ซึ่ง จะนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ดังนั้น
แผนพัฒนาสามปจึงมีลักษณะ ดังนี้ คือ
(๑) เป น การแปลงแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาสู ก ารปฏิ บั ติ โดยมี ห ลั ก คิ ด ที่ ว า ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนา
หนึ่งๆ จะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนา และวิสัยทัศนในที่สุด
(๒) เปนแผนที่มีค วามสัม พันธใ กลชิดกั บ งบประมาณ โดยองคก รปกครองสวนทองถิ่ นจะใช
แผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมทั้ง
วางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป
(๓) เปนแผนพั ฒ นาแบบหมุนเวี ยน เนื่องจากแผนพั ฒ นาสามป มีลัก ษณะเปนแผนที่มี ความ
ตอเนื่อง เปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(๑) เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูก ารปฏิบัติ
(๒) เปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรม
จากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณเพื่อใหกระบวนการ
จัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ดังนั้น โครงการทีจ่ ะบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามปโดยเฉพาะในปแรกจะตองมีความพรอม
อยางนอย ๒ ประการ คือ
(๑) มีความแนนอนของกิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการ รวมทัง้ ควรมีการประเมินถึงความเปน
ไปไดของโครงการ/กิจกรรม และผลประโยชนสาธารณะทีจ่ ะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม
(๒) กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรก จะตองมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียด
ทางเทคนิคพอสมควร เพือ่ ใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอ ไป

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒ นาสามปเ ปน การแปลงแผนยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาไปสูก ารปฏิบั ติ ดัง นั้ น การจัดทํ า
แผนพัฒนาสามป ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการมี ๖ ขั้นตอน ดวยกัน คือ

-๒ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทําแผน
ในขั้นตอนนี้มีกิจกรรมที่ตองดําเนินการ คือ
(๑) หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารทองถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ความสําคัญ และความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(๒) หนวยงานที่รับผิดชอบขออนุมัตโิ ครงการจัดทําแผนฯ
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาและความตองการของทองถิ่น รวมทั้ง
สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ นโยบายของผูบริหารทองถิ่น ตลอดจนกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น และสวนราชการที่เกี่ยวของ
เพื่อทบทวนและคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ซึ่งจะตองสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่จะนํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(๓) เมื่ อ ได แ นวทางการพั ฒ นาแลว ให พิ จ ารณาว า จะมี โ ครงการ/กิ จ กรรมอะไรบ า งที่ ต อ ง
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวง ๓ ป เพื่อจัดทํารายละเอียดโครงการ
โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาอาจมีจํานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะตองดําเนินการดังนี้
(ก) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา
(ข) พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม ที่เปนปญหาความตองการของประชาชนจากการ
จัดเวทีประชาคมทองถิ่นมาบรรจุในแผนพัฒนาสามป
(ค) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการ
ของชุมชนมาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(ง) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปอยาง
เหมาะสม โดยจะตองคํานึงถึงงบประมาณรายรับ-รายจาย ทรัพยากรการบริหาร โครงการที่สามารถดําเนินการไดเอง
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น เปนตน
ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
โดยมีเคาโครงประกอบดวย ๔ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ บทนํา
สวนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ ๓ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
สวนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเสนอแผนพัฒนาสามป ตอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา

-๓ขั้นตอนที่ ๕ การพิจารณารางแผนพัฒนาสามป
โครงการทีบ่ รรจุในแผนพัฒนาสามปอาจแยกประเภทของโครงการอยางนอย ๓ ประเภท คือ
(๑) โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง
(๒) โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหห นวยงานอื่นดําเนินการตามที่มีระเบียบ
กฎหมายกําหนดไว
(๓) โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
ขั้นตอนที่ ๖ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถิน่
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) ผูบริหารทองถิ่นอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจง
สภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานที่
เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน

๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีเครื่องมือ ที่จะชวย
ในการพัฒนาอยางรอบคอบและแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทาง การดําเนินงานตางๆที่อาจมี
ความเชื่อมโยง และสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามา
ตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากร การบริหารของทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย เงิน คน วัสดุ
อุปกรณและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด.

