
ส�วนที ่1 

บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
พ.ศ.2548 กําหนดให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องดําเนินการวางแผนพัฒนา โดยจัดทําแผนยุทธศาสตร�การ
พัฒนาและแผนพัฒนาสามป0 เทศบาลตําบลเมืองแกลงได�จัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาไว�สอดคล�องกับแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ท้ังในด�านเนื้อหา สาระ ข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการ 

แผนพัฒนาสามป0  หมายความว�า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  อันมีลักษณะเป7นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับป0งบประมาณแต�ละป0  ซ่ึงมีความรวมต�อเนื่องและเป7นแผนก�าวหน�าครอบคลุมระยะเวลา
สามป0โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป7นประจําทุกป0 

แผนพัฒนาสามป0  เป7นแผนระยะสั้นขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ท่ีต�องดําเนินการอย�าง
ต�อเนื่องสามป0ท่ีกําหนดเป7นโครงการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจ  หน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึงได�ผ�าน
กระบวนการประชุมประชาคมท�องถ่ินในระดับต�างๆ สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถ่ิน  

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ได� กําหนดวิสัยทัศน� 
ยุทธศาสตร�แนวทางการพัฒนา พันธกิจและจุดมุ�งหมายในการพัฒนา เพ่ือเป7นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา 
สามป0การท่ีจะนํายุทธศาสตร� แนวทางการพัฒนาไปใช�กําหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือปฏิบัติในแต�ละป0 จําเป7น
จะต�องจัดทําแผนพัฒนาสามป0ข้ึน ดังนั้นจึงถือได�ว�าแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลงสามป0 (พ.ศ.2560-
2562) เป7นแผนท่ีถ�ายทอดแนวความคิดเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดย
กําหนดแผนงาน/โครงการท่ีระบุรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจง ตลอดจนวัตถุประสงค�และเปDาหมายมา
พิจารณาดําเนินการในป0 พ.ศ.2560 - 2562 ซ่ึงพร�อมจะนําไปบรรจุไว�ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป0 พ.ศ.2560 และสามารถนําไปปฏิบัติได�ทันทีเม่ือได�รับงบประมาณ 

แผนภาพแสดง ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร!การพัฒนากับแผนพัฒนาสามป& 
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ลักษณะของแผนพัฒนาสามป& 

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลงสามป0 (พ.ศ.2560 - 2562)  เป7นเอกสารท่ีต�อเนื่องจาก
การจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง และมีความสัมพันธ�ใกล�ชิดกับเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายประจําป0 พ.ศ.2560   กล�าวคือเป7นการนํายุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไว�แล�ว
ในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา มาพิจารณากําหนดเป7นแผนงาน/โครงการท่ีจะดําเนินการสําหรับป0 พ.ศ.2560 - 
2562  โดยมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงในลักษณะท่ีจะนําไปบรรจุไว�ในงบประมาณประจําป0 และ
สามารถนําไปปฏิบัติได�ทันทีเม่ือได�รับงบประมาณ นอกจากนี้แผนงาน/โครงการท่ีบรรจุในเอกสารแผนพัฒนาสามป0
(พ.ศ.2560 - 2562) เทศบาลตําบลเมืองแกลง  จะมีสภาพความพร�อม 3 ประการ คือ ประการแรก มีความ
แน�นอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการโดยการศึกษาความเป7นไปได�ของแผนงาน/โครงการหรือพิจารณาผลประโยชน�
ท่ีจะได�รับจากแผนงาน/โครงการ  ประการท่ีสอง มีความเรียบร�อยในด�านรูปแบบและรายการทางเทคนิค และ 
ประการสุดท+าย มีรายละเอียดในด�านค�าใช�จ�ายของแผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค!ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป& 
1. เพ่ือเป7นการเตรียมโครงการพัฒนาต�างๆ ให�อยู�ในลักษณะท่ีพร�อมจะบรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ�ายประจําป0 พ.ศ. 2560 และสามารถนําไปปฏิบัติได�ทันทีเม่ือได�รับงบประมาณ 
2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ�เชื่อมโยง  และสอดคล�องกันระหว�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและ  

การจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป0 พ.ศ. 2560 
3. เพ่ือแสดงจุดหมาย  และแนวทางของการพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ในป0 พ.ศ.2560 - 

2562 ให�สอดคล�องและสามารถสนองตอบต�อวัตถุประสงค�และเปDาหมายรวมของการพัฒนา 
4. เพ่ือประสานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในภาคส�วนราชการ องค�กร ประชาชนมิให�เกิดความ

ซํ้าซ�อนของโครงการ/แผนงาน อันจัดทําให�เกิดความเสียหายแก�การบริหารงานงบประมาณทางราชการ 
5. เพ่ือให�การพัฒนามีเปDาหมายท่ีชัดเจนมองเห็นภาพรวมในอนาคตได�  ในห�วงระยะเวลาหนึ่ง

และมุ�งเน�นให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  แก�ไขปJญหาตามลําดับความสําคัญและมีวิธีแก�ปJญหาได�ทันท�วงที 
6. เพ่ือให�การบริหารจัดการท�องถ่ินเป7นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล�องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  และแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป& 

หลังจากท่ีได�มีการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร�แล�ว 
ต�องถึงข้ันตอนในการแปลงสู�การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป0 ซ่ึงได�กําหนดข้ันตอนการจัดทําเป7นแนวทาง
ให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนําไปดําเนินการ 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1   การเตรียมการจัดทําแผน 

1. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเข�าพบผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค�
ความสําคัญและความจําเป7นในการจัดทําแผนพัฒนาสามป0เพ่ือให�ผู�บริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะต�องดําเนินการ
ต�อไปและดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป0   ห�วงป0   พ.ศ. ..... ถึง ..... ผ�านปลัดองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินให�ผู�บริหารท�องถ่ินให�ผู�บริหารท�องถ่ินอนุมัติโครงการดังกล�าวจะเป7นการกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป0 และกําหนดปฏิทินการทํางานไว�อย�างชัดเจน 

2. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบแจ�งโครงการท่ีได�รับอนุมัติให�ผู�เก่ียวข�องทราบ ได�แก� คณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน หน�วยงานภายในของ องค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน และประชาคม 



ข้ันตอนท่ี 2   การคัดเลือกยุทธศาสตร!และแนวทางการพัฒนา 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ  จะสรุปยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  พร�อมท้ังข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับปJญหาความต�องการของท�องถ่ินรวมท้ังสรุป
ยุทธศาสตร�การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ  และนโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือนําเสนอต�อคณะกรรมการการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน จัดการประชุมร�วมระหว�างคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
ประชาคมท�องถ่ิน และส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือร�วมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามป0ในครั้งแรก
ให�เวทีการประชุมร�วมกันดังกล�าวคัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติท่ีสมควรนํามาใช�เป7นแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป0 เพ่ือเป7นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป0ต�อไป 

ข้ันตอนท่ี 3   การเก็บรวบรวมข+อมูลและการวิเคราะห!ข+อมูล 

3.1 การเก็บรวบรวมข+อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมข�อมูลท่ี

จําเป7นต�อการจัดทําแผนพัฒนาสามป0 ซ่ึงนอกจากจะต�องเก็บรวบรวมข�อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปแล�ว ยังจะต�องวิเคราะห�
ว�ายุทธศาสตร�การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก   ต�องการข�อมูลประเภทใดเป7นพิเศษ   ต�องการข�อมูลของ
ห�วงเวลาใด และจะเก็บข�อมูลจากแหล�งใด เพ่ือเป7นข�อมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห� แนวทางการพัฒนา โครงการ / 
กิจกรรม ได�อย�างถูกต�อง โดยในการเก็บรวบรวมข�อมูลจะต�องเก็บข�อมูล ท้ังข�อมูลภายในองค�กรและข�อมูลภายนอก 
เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห� SWOT (การวิเคราะห�จุดแข็งจุดอ�อน โอกาส อุปสรรค) ได� 

3.2 การวิเคราะห!ข+อมูล 
ประกอบด�วย  4  กิจกรรมหลัก คือ 

 3.2.1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ�านมา 
 3.2.2. การคัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนา 
 3.3.3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
 3.3.4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห�วงสามป0 

ข้ันตอนท่ี 4   การกําหนดวัตถุประสงค!ของแนวทางการพัฒนา 

1. ประชุมร�วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�การพัฒนามาจัดทําเป7น
วัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค�ของยุทธศาสตร�การพัฒนาจากยุทธศาสตร�
การพัฒนา ท่ีสอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป0 โดยนําวัตถุประสงค�ดังกล�าวมาจัดทําเป7นวัตถุประสงค�
ของแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป0 

2. ประชุมจะร�วมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท่ีจะต�องดําเนินการตาม
แนวทางท่ีคัดเลือกและโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการย�อมมีความหลากหลายซ่ึงท่ีประชุมจะต�องพิจารณาใน
ประเด็นดังต�อไปนี้ด�วยคือ  

2.1) พิจารณากิจกรรมท่ีต�องดําเนินการเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค� ของแนวทางการพัฒนาที
กําหนดอย�างรอบคอบ เพ่ือให�ได�โครงการ / กิจกรรมท่ีครบถ�วน ซ่ึงอาจมีท้ังโครงการ / กิจกรรมท่ีองค�กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ินดําเนินการเอง โครงการ / กิจกรรมท่ีร�วมดําเนินการกับหน�วยงานอ่ืน หรือโครงการ / กิจกรรมท่ี
หน�วยงานอ่ืนเป7นผู�ดําเนินการ 

2.2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม ควรพิจารณาท้ังภายใต�แนวทาง
เดียว กันและระหว�างแนวทางการพัฒนา 



2.3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในด�านกระบวนการการดําเนินงานและในด�าน
ของผลการดําเนินการ เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในป0ต�างๆ ได�อย�างถูกต�องเหมาะสม 

2.4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรม 
≅   จากความจําเป7นเร�งด�วน 
≅  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค�ปกครองส�วนท�องถ่ิน 
≅  ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 

ข้ันตอนท่ี 5   การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล�องกับ
แนวทางการพัฒนาในช�วงสามป0มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในด�านเปDาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ� งบประมาณ  
ระยะเวลา  ผู�รับผิดชอบ   และตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยเน�นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในป0
แรกของแผนพัฒนาสามป0 เพ่ือให�สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป0ได�ต�อไป 

ข้ันตอนท่ี 6   การจัดทําร�างแผนพัฒนาสามป& 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน จัดทําร�างแผนพัฒนาสามป0 โดยมีเค�า
โครงประกอบด�วย 6 ส�วน ดังนี้ 

  ส�วนท่ี 1  บทนํา 
  ส�วนท่ี 2  สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
  ส�วนท่ี 3  ผลการพัฒนาท�องถ่ินในป0ท่ีผ�านมา 
  ส�วนท่ี 4  สรุปยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป0 
  ส�วนท่ี 5  สรุปบัญชีโครงการ / กิจกรรมแผนพัฒนาสามป0 
  ส�วนท่ี 6  การติดตามและประเมินผลการดําเนินแผนพัฒนาสามป0ไปปฏิบัติ 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน จัดเวทีประชาคม  ซ่ึงประกอบด�วย
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน ประชาคมท�องถ่ิน และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือเสนอร�างแผนพัฒนาสามป0และรับ
ฟJงความคิดเห็น ข�อเสนอแนะ แล�วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามป0  ให�สมบูรณ�ต�อไป 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินนําร�างแผนพัฒนาสามป0ท่ีปรับปรุงแล�ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือพิจารณา 

ข้ันตอนท่ี 7   การอนุมัติและประกาศใช+แผนพัฒนาสามป& 

1. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาให�ความเห็นชอบร�างแผนพัฒนาสามป0 เสร็จแล�ว และ
จะนําเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือพิจารณาร�างแผนพัฒนาสามป0 

2. ผู�บริหารท�องถ่ินได�พิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาสามป0และประกาศใช�แผนพัฒนาสามป0และ
นําไปปฏิบัติรวมท้ังแจ�งสภาท�องถ่ิน  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค�การบริหารส�วนจังหวดั 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง และประกาศให�
ประชาชนในท�องถ่ินประกาศโดยเปRดเผยภายในสามสิบวันให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 
 
 
 
 



ประโยชน!ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป& 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป0ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  เป7นการระดมความคิดเห็นของ
หน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข�องรวมตลอดถึงประชาชนในชุมชนและผู�แทนประชาคมในพ้ืนท่ี ก�อให�เกิด
แผนพัฒนาสามป0ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  นําไปใช�ในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนต�อการพัฒนาท�องถ่ินตามปJญหา
ความต�องการของประชาชน ตลอดจนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ส�งผลให�การดําเนินงานในการจัดทําแผนพัฒนาสามป0
มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๑. ใช�เป7นแนวทางในการจัดทําเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําป0 เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม  ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ให�มีทิศทางในการจัดทําท่ีสอดคล�องกับแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาระดับจังหวัด  แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

๒. การจัดทําแผนพัฒนาสามป0ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  มีการประสานและบูรณาการการ
จัดทําแผนพัฒนาระหว�างองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินด�วยกันเอง 

๓. การจัดทําแผนพัฒนาสามป0ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดําเนินงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ให�มีความเข�มแข็ง โดยการมีส�วนร�วมคิด ร�วมทําและร�วมพัฒนาท�องถ่ิน 
 

 


