
ส่วนท่ี  ๑ 
บทน ำ 

ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
“แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง              

ส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี แผนพัฒนาสามปี จึงมีลักษณะ
ดังนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเป็นการแปลง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนว
ทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายในแนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนา และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

2. เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและเชื่อมโยงกับงบประมาณ โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี 

3. เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน เนื่องจากแผนพัฒนาสามปีมีลักษณะเป็นแผนที่มีความ
ต่อเนื่อง เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี โดย
ได้แสดงถึงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการและแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

แผนพัฒนาสามปีเป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนา ซึ่งในการจัดท าโครงการต้องค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยค านึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ใกล้เคียงความจริง และในการจัดท าโครงการให้มีการจัดล าดับความส าคัญ 
ความเร่งด่วนของโครงการ โดยอาจแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อย ๓ ประเภท  คือ 

๑. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
๒. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการตามที่มี

ระเบียบ กฎหมายก าหนดไว้ 
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๓. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนรวมทั้ง
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีโดยเฉพาะในแผนประจ าปแรกของหวงระยะเวลา
สามปนั้น ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ  

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปได 
ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะทีจ่ะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจ าปแรกของหวงระยะเวลาสามปควรมีความพรอมในเรื่อง 
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือใหสามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช
จัดท างบประมาณรายจายประจ าปไดตอไป 

ดังนั้น ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9–๒๕61) จะต้องมีความสอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ และ
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น นอกจากนี้ อาจน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8–๒๕60) มา
ทบทวน โดยน าโครงการที่ก าหนดไว้จะด าเนินการในปี ๒๕๕9 และปี ๒๕60 มาใช้หรืออาจพิจารณา
ทบทวนปรับปรุง โดยก าหนดรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ หรือจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการใหม่และเพ่ิมเติมโครงการในแต่ละป ี

 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
1. เพ่ือก าหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์หรือเป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลต าบล           

สุเทพตามปัญหาความต้องการของประชาชน 
2. เพ่ือเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล กระทรวง จังหวัด อ าเภอและท้องถิ่นอ่ืนได้อย่างเป็นระบบ 
3. เพ่ือก าหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนและเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
4. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการจัดสรร
ทรัพยากรและงบประมาณของเทศบาลต าบลสุเทพ ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและเป็นไปตามความจ าเป็น
เร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประสานงานในการพัฒนากับหน่วยงานอ่ืนๆ  ในพื้นที่ 
 
 



 ๓ 

ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
เมื่อได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ขั้นตอนต่อไปคือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี มีข้ันตอนการจัดท า ดังนี้ 
ขั้นตอนที่   ๑ กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนา (คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น) เข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์  ความส าคัญ และความจ าเป็นในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไปและด าเนินการเสนอ
โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. 2559-2561 ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าว จะเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และ
ก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ ที่ เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคม 

ขั้นตอนที่   ๒ กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความ
ต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอและนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีใน
ครั้งแรกให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควร
น ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 

 แต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) ให้เวทีการประชุม
ร่วมพิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือก และโครงการ/กิจกรรมที่
ก าหนดไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไปจะสามารถ
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้ 
รวมทั้งก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 

3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้
เป็นกรอบในการพัฒนา 
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4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดั้งนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมี
การด าเนินการ ดังนี้ 

4.1 พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
เช่นใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได้ก าหนด “แนวทางการพัฒนาสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” โดยเวทีการประชุมร่วมได้ก าหนด “โครงการพัฒนาด้านการตลาด” ซึ่งอาจจะ
มีความสัมพันธ์กับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งได้ก าหนด “แนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม”  โดยได้ก าหนด “โครงการท่องเที่ยวชมพระนอนวัดราช
ปักษี” หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า โครงการทั้งสองที่มาจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละยุทธศาสตร์
กัน แต่มีความเชื่อมโยงและหนุนกันได้ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการน าผลิตภัณฑ์มา
ขายให้นักท่องเที่ยว ซึ่งหากก าหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้ว จะต้องก าหนดห้วงเวลาการด าเนินการที่
สอดคล้องรับกัน 

4.2 ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาสามป ี

4.3 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปีได้อย่างเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพ่ือท าแผนพัฒนาสามปี ในช่วง
ถัดไปด้วย 

4.4 เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการ
พิจารณาก าหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

- งบประมาณรายรับ  รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ หรือภารกิจรับผิดชอบการ

ด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ 
เม่ือพิจำรณำด้ำนต่ำงๆ ดังกล่ำวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงกำรออกอย่ำง

น้อยสำมประเภท คือ 
-  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  กล่าวคือ มีขี ด

ความสามารถทั้งทางด้านก าลังเงิน ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านกายบริหารจัดการที่จะ
ด าเนินการได้เอง 

- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องที่ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทนโดยการ                  
ตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
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- โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง       
ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็น
โครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้  
รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ขั้นตอนที่   ๓ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปีซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป
แล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใด
เป็นพิเศษ ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใดและจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้ง
ข้อมูลภายในองค์กร และข้อมูลภายนอก เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
2.1 การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา

และน าเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงาน                 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ 

2.2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 

ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การ
พัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้) 

ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้นใหม่ ก็อาจก าหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึง
เหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การ
พัฒนาท้องถิ่น (และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป ) 

3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็น
ในการด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วน
มากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
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การจัดล าดับความส าคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง  ได้รับการพิจารณา
แล้วว่าต้องด าเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น อาจมีแนวทางที่จ าเป็นต้อง
น ามาเน้นการปฏิบัติ 
 วิธีการจัดล าดับความส าคัญมีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่ายๆ คือ ประชุมตกลงกัน  หรืออาจใช้
วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพ่ือน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับ
ความส าคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอ่ืนๆ ซ่ึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
 หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการ
พัฒนาเหล่านั้นมาด าเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ เพราะในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก  ดั้งนั้นเพ่ือทบทวน
และยืนยันการจัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท า
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคอีกครั้ง 

ขั้นตอนที ่  ๔ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 
1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี 

 บางครั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดวัตถุประสงค์ ของแนวทางการพัฒนา
ตั้งแต่ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจน ามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในช่วงสามปี 

2. ในขั้นตอนนี้ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ จะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก โดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลายซึ่งที่ประชุม  
จะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

2.1 พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการ 
พัฒนาที่ก าหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน หรือ 
โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 

2.2 พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้ 
แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 
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2.3 พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงานและใน
ด้านของผลการด าเนินการ เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

2.4 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
  ก. จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
  ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

ขั้นตอนที่   ๕ กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร / กิจกรรมกำรพัฒนำ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง

กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์     
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม
ที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้
ต่อไป 

ขั้นตอนที่   ๖ กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา

ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนา
สามปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ 
และข้อมูลน ามาจัดท า/ปรับปรุงร่างแผนพัฒนาสามปี 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่   ๗ กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 



 ๘ 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
1. เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลต าบลสุเทพได้พิจารณาด าเนินงานอย่างรอบคอบ เห็น

ท าให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ และท าให้การด าเนินงานในการพัฒนาได้
อย่างมีทิศทางตรงประเด็น 

2. ท าให้เทศบาลต าบลสุเทพมีแผนงานโครงการและกิจกรรมตามความต้องการของ
ประชาชน และใช้เป็นแนวทางการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/จัดสรรงบประมาณได้
อย่างเป็นธรรม 

3. ท าให้การพัฒนาในพื้นที่เทศบาลต าบลสุเทพไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
4. ท าให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าเทศบาลต าบลสุเทพสามารถด าเนินกิจกรรม

อะไรบ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบและการด าเนินงานของเทศบาลต าบลสุเทพให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 

5. เพ่ือให้สามารถน ามาประกอบการตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 


