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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภารกิจที่หลากหลายและเพ่ิมมากขึ้นโดยให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองใน
เจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้อง
ท าและอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบในหลาย ๆ ด้าน จึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความโปร่งใสมากท่ีสุด การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้ งใน
ปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด มีการ
ควบคุมติดตามและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผนงาน โครงการนั้นจะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี 
มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคมท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
วางแผนพัฒนา เพ่ือก าหนดทิศทางและเป้าหมายให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน การตอบสนอง
ต่อปัญหาความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี จึงจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน 
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาจะมีโครงการ กิจกรรมได้
มากกว่าหนึ่งโครงการ กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ
ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
วิสัยทัศน์ในที่สุด 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยน ารายละเอียดโครงการพัฒนาจากแผนสามปีในปีที่จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไป
จัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
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แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพี่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(2) เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
(3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
(4) เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

การจัดท างบประมาณประจ าปี 
2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้อง และสามารถสนองตอบต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

3. ขัน้ตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี มีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผน   
1. ฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานปลัด ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล เสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปีต่อคณะผู้บริหาร 
2. แจ้งโครงการจัดท าแผนพัฒนาฯ ที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
ขั้นตอนที่ 2  การทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว

ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น และ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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2. คณะกรรมกาพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์
และแนวทางการพฒันาที่จะใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้

ในการวางแผนพัฒนา 
2. น าข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมาวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งสรุปผล

การพัฒนาที่ผ่านมา การทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา การจัดท าดับความส าคัญของแนวทางการ
พัฒนา และการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

ขั้นตอนที่ 4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  
1. น าวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้แล้วในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา

ปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี 
2. พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม โดยพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่นความสามารถใน

การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ความจ าเป็นเร่งด่วน ขีดความสามารถทางทรัพยากรการ
บริหาร และความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่ด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง

กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการโดยเน้นรายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพ่ือสามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

ขั้นตอนที่ 6  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 

ปัญหา ความต้องการและข้อมูล น ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีเป็นรูปเล่ม  
2. คณะกรรมการสนับสนุนการัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอต่อ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี   
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

พร้อมทั้งน าไปปฏิบัติและประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่ว 

4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานภายใต้แผนพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาและการจัดท างบประมาณประจ าปี 
2. เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ตั้งไว้ 
3. ท าให้ท้องถิ่นใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 


