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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน  ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  จะมีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุ่งหมาย  
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาต าบล   รวมทั้งการก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดของการพัฒนาใน
ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 
  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  นั้น จะต้องสอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในระดับต่าง ๆ และท่ีส าคัญองค์การบริหารส่วนต าบล  
จะต้องด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนานั้น  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   ก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนา ดังนี้  
 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
แผนพัฒนาสามปี  คือ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา
ที่จัดท าข้ึนส าหรับ ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี   

โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
  แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิด
ที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

นอกจากนั้น   แผนพัฒนาสามปี   เป็นแผนที่แสดงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ  องค์การบริหารส่วนต าบล   กล่าวคือ  เป็นแผนที่องค์การบริหารส่วนต าบล  น าไปใช้ใน
การก าหนด  แนวทางการพัฒนาและเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยน าโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ  เพ่ือให้
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย ๒ ประการ คือ 
  1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่ด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
  2.  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้
จัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
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 แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้  
๑. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี 

ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
๔. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี 
 

องค์ประกอบที่ส าคัญของแผนพัฒนาสามปี  ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1     บทน า  
ส่วนที่ 2     สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ส่วนที่ 3     สรุปผลการพัฒนาต าบลในปีที่ผ่านมา  
ส่วนที่ 4    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
ส่วนที่ 5     บัญชีโครงการพัฒนา  
ส่วนที่ 6     การน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ  และการติดตาม ประเมินผล 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1.  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีทิศทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
  3. เพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นช่วงระยะเวลาสามปี 

4. เพ่ือเป็นเครื่องมือที่แสดงแนวทางการพัฒนาและเป้าประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  
ที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 

 5.  เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
   

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 หลังจากได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้อง 
ถึงข้ันตอนในการแปลง แผนสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็น
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ ๗ ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑  การเตรียมการจัดท าแผน 
 (1)  หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อชี้แจง

วัตถุประสงค์ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่
จะต้องด าเนินการต่อไป  และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ห้วงปี พ.ศ. 2557 ถึง 2559  
ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็นการก าหนดทรัพยากรใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน 
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  (2)  หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ ได้แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนท้องถ่ิน  หน่วยงานภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม 
 

ขั้นตอนที่ ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

พร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง  ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/
อ าเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้ง
แรก  ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้
เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนา
สามปีต่อไป    
  แต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป  (เมื่อครบรอบหนึ่งปี)   ให้เวทีการประชุม
ร่วมพิจารณาทบทวนดูว่า  จากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้   
ยังมีความเหมาะสมหรือไม่  ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา  ที่จะใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้  รวมทั้งก าหนด
โครงการ/กิจกรรมที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 

(๓)  เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม 
อะไรบ้างที่ต้องด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา 

(๔)  โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมี 
การด าเนินการดังนี ้
   (4.๑) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการ
พัฒนา  หากพิจารณาแล้วเห็นได้ว่าโครงการ ตั้งแต่สองโครงการขึ้นไป ที่มาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละ
ยุทธศาสตร์กันแต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ ซึ่งหากก าหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้ว จะต้องก าหนด
ห้วงเวลาการด าเนินงานที่สอดรับกัน 
   ( 4.2) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาสามป ี
    ( 4.3 ) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพื่อที่จะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม  และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพื่อท าแผนพัฒนาสามปี  
ในช่วงถัดไปด้วย เนื่องจากการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจจะต้องใช้
เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย  ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัด
แผนพัฒนาสามปีได้ 
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   ( 4.๔) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้น  ในขั้นของ
การพิจารณาก าหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   *  งบประมาณรายรับ จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   *  ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 *  ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ 
ด าเนินการในเรื่องนั้นๆ  
   เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว  จะต้องแยกประเภทของโครงการออก  อย่าง
น้อยสามประเภทคือ 
   -  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  กล่าวคือมีขีดความสามารถ
ทั้งทางด้านก าลังเงิน  ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์  และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 
   -  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ  เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ  จึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงิน
อุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
   -  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  ทั้ง หน่วยบริหาร ราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่น  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่  
หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  
ทั้งนี้  รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว  โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ดังกล่าว) 
 

 ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวม 
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว  ยัง
จะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการ
ข้อมูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดเพื่อเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง  โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูล
ภายนอกเพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT  (การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค) ได ้

๒.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประกอบด้วย  ๔  กิจกรรมหลัก  คือ 
 ๑.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
 ๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ๓. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา  
 ๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี  
 โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้  



 
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.255 7  –  255 9 )  องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร     

                      

                 บทน า                                                                                                 หน้าท่ี 
 

   5 

1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอ 

ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประเมินการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  (ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย) 

2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว  ให้ที่ประชุมตามข้อ  ๑  ร่วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/
ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี  (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีก็ได้) 
    ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่มิได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มี
ความจ าเป็นเร่งเด่นที่จะต้องก าหนดขึ้นใหม่ ก็อาจก าหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และ
น าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 

3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการ 

ด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น  แต่มีความส าคัญความจ าเป็นเร่งด่วนมาก
น้อยแตกต่างกัน  ที่ประชุมตามข้อ ๑ จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาการ
จัดล าดับความส าคัญดังกล่าว  ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดล าดับความส าคัญอยู่ในล าดับ
หลังๆ จะไม่ต้องน ามาปฏิบัติเพราะการที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง  ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้อง
ด าเนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนานั้นอาจมีทางท่ีจ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 

วิธีการจัดล าดับความส าคัญมีหลายวิธี  ตั้งแต่วิธีง่ายๆ  คือ ประชุมตกลงกัน  หรืออาจใช้วิธีการ 
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน  เพื่อน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับความส าคัญท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale  หรือวิธี  Strategic  Issues  Graph  หรือวิธีอ่ืนๆ ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
      หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว  ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนา
เหล่านั้นมาด าเนินการ   แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะ
ในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก  ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการ
จัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่  จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อน  ให้โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)   อีกครั้ง 

 

 ขั้นตอนที่ ๔  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 ๑. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว   ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือก
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วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี  โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 ๒. ในขั้นตอนนี้  ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้องด าเนินการ
ตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย  ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณา
ในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยคือ 
  (๑)  พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
ก าหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน  ซึ่งอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง   โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ  หรือโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 
  (๒)  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (๓)  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการด าเนินงานและในด้าน
ของผลการด าเนินการ  เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  (๔)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
   ก. จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
   ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะด าเนินการ  

 

 ขั้นตอนที่ ๕  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการใน
ปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
 

 ขั้นตอนที่ ๖  การจัดร่างแผนพัฒนาสามปี 
 ๑.  คณะกรรมก ารสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครง
ประกอบด้วย 6  ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑  บทน า  
 ส่วนที่ ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์ก ารบริหารส่วนต าบล 
 ส่วนที่ ๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 ส่วนที่ 4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  
 ส่วนที 5  บัญชีโครงการ พัฒนา 
 ส่วนที่ 6  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
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3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

 

 ขั้นตอนที่ ๗  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
อ าเภอในกรณีที่มีการมอบอ านาจ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอในกรณีที่มีการมอบอ านาจ  
เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 ๓. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้วสภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด / 
คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  ข้อ  17  ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
  1.   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน   โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  2.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา   

ปัญหา  ความต้องการ  และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  4.   ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   
  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีต่อไป 

 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548   ข้อ 8  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล   ประกอบด้วย 

1.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     ประธานกรรมการ 
2.  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน    กรรมการ 
3.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    คัดเลือกจ านวนสามคน      กรรมการ 
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4.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
5.  ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่นายก 
    องค์การบริหารส่วนต าบลคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  กรรมการ  
6.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
    จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน    กรรมการ 
7.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล              กรรมการและเลขานุการ 
8.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

กรรมการล าดับที่ 4 – 6  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
1.  ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยพิจารณาจาก 

1.1 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ 
ประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 

1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด และจังหวัด  โดยให้เน้นด าเนินการใน 

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
      1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด 

1.5 นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
1.6 แผนชุมชน 

ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึง 
สถานะทางการคลังของท้องถิ่น  และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย   

2.  ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
การจัดท าร่างแผนพัฒนาในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  ให้น าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชน ที่จะ
ด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลให้
เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

3.  พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนด าเนินการให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ 
รายละเอียดของงานแล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

4.  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 5.  แต่งตั้งท่ีปรึกษา  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 6.  
ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม  วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
จัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 9  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย 

1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ  
2.  หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
3.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
     จ านวนสามคน     กรรมการ 
4.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน  กรรมการและเลขานุการ  
5.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    
     หรือพนักงานส่วนต าบลที่นายกองค์การบริหาร 
     ส่วนต าบลมอบหมาย     ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ล าดับที่ 3 - 5   ให้มีวาระอยู่ 
ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่จัดท า 
ร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานและจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 

การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 หมวด 4  การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ก าหนดไว้ดังนี้ 
1.  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  (ข้อ 21) 
2.  การเพ่ิมเติมหรือหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี

ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ (ข้อ 22) 
             2.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสาม
ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
   2.3 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
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1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  องค์กรต่าง ๆ 
และประชาชนในท้องถิ่น  ดังนี้ 

1.  เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่น  ท าให้เกิดความชัดเจนใน 
การด าเนินงาน มุ่งตรงไปยังจุดหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผล 

2.  ท าให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด  สามารถ
แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

3.  สามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ได้อย่างคุ้มค่า  ประหยัด
และมีประสิทธิภาพ 
  4.  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นแนวทางในการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

5.  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน ามาพัฒนา 
ท้องถิ่น   
  6.  เป็ นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

7.  ท าให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบล และเป็น
การหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย 

8.  เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารของประชาชนในท้องถิ่น 
 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลน ามาตัดสินก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น ทั้งเงิน คน วัสดุ
อุปกรณ์  และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 
 
 *******************  


