
 

1 บทนํา 

 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการตาม
แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปน้ี 
   1.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ 
  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับ 
ในรูปแบบขององค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลายหรือรูปแบบอื่น 
  4.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดต้ังกองทุนพัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการของกลุ่ม
ประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชน
ในพื้นที่ 
  5.  ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกต้ังโดยสุจริตและเท่ียง
ธรรม 

 มาตรา 287 ประชาชนในท้องถ่ินมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวด้วย 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542   มีสาระสําคัญในการกําหนดอํานาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน   และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง   การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยคํานึงถึงภาระหน้าท่ีของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นสําคัญ   

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปัจจุบันจึงมีบทบาท อํานาจหน้าที่อย่างกว้างขวางโดยมิเพียงจะมี
หน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่าน้ัน  แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย  และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น  ตลอดจนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   

ส่วนที่   1 
บทนํา 



 

2 บทนํา 

   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายที่
ต้องดําเนินการและจัดบริการสาธารณะในเขตพื้นที่ ได้ตระหนักเห็นความสําคัญและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนา รวมท้ังการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาล 

  โดยทั้งน้ี  “การวางแผน”   (planning)   เป็นกระบวนการการกําหนดทิศทางการบริหารงานของ
องค์กร   โดยมีการกําหนดจุดหมาย   แนวทางการดําเนินงาน   และวิธีปฏิบัติท่ีสอดคล้องเป็นระบบ   ซ่ึงการ
วางแผนถือได้ว่าเป็นกิจกรรมแรกของการบริหารงาน   และเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดอันจะส่งผลให้การทํางานของ
องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
1.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548   
      “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 
   แผนพัฒนาสามปี   เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ   โดยมีหลักคิดว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหน่ึงแนวทาง   และภายใต้แนวทางการ
พฒันาหน่ึง   จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการ/กิจกรรมท่ีจะนํามาดําเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา   เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนในท่ีสุด 

   ดังน้ัน  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลา
สามปีน้ันควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย   2    ประการ    คือ 
  1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ   โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม    รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะท่ีได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
  2.   กิจกรรมท่ีอยู่ในแผนประจําปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร     เพื่อให้สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใช้จัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป 

  นอกจากน้ี   แผนพัฒนาสามปี   เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี   
โดยจะนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีมาเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี   เพื่อให้
กระบวนการการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ   และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน   โดย
ท้ังน้ีสามารถจําแนกลักษณะกว้าง ๆ ของแผนพัฒนาสามปี   ได้ดังต่อไปน้ี 
  1.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน และมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
  3.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
  4.  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปี 



 

3 บทนํา 

2.  วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี   
   1.  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   และ
การจัดทํางบประมาณประจําป ี
               2.  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีท่ีมีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
              3.  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปีและนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
              4.  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
              5.  เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาของปีน้ัน ๆ   ว่าเป็นอย่างไร   โดยจะต้องสอดคล้อง
และสามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
3.  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 
2548   หมวด   3   ข้อ   17   ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนพัฒนาสามปี    โดยมีข้ันตอน    
ดังน้ี 
   (1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น   กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมท้ังสอดคล้องกับ
ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 
   (2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  
ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   (3)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี   เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
   (4)  ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี   และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

 1.  การเตรียมการจัดทําแผน 
 1)  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนา        ควรเข้าพบผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อช้ีแจง
วัตถุประสงค์   ความสําคัญและความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี   เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้อง
ดําเนินการต่อไป   และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปีห้วงปี   พ.ศ.........ถึง.........ผ่านปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นอนุมัติ     โครงการดังกล่าวจะเป็นการกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี   และกําหนดปฏิทินการทํางานไว้อย่างชัดเจน 
 2)  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแจ้งโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ประชาคม 

 2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 1) ในขั้นตอนน้ี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    พร้อมท้ังข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง    ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น   
รวมท้ังสรุปยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของจังหวัดและอําเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



 

4 บทนํา 

 2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ประชาคม
ท้องถ่ินและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรกให้เวทีการ
ประชุมร่วมกันดังกล่าว   คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา    แนวทางการพัฒนาสมควรนํามาใช้เป็นแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี   เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 แต่สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป  (เมื่อครบรอบหน่ึงปี)  ให้เวทีการประชุมร่วมพิจารณา
ทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว้ยังมีความเหมาะสม
หรือไม่ ซึ่งในข้ันตอนน้ีในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา   แนว
ทางการพัฒนาที่จะนํามาใช้ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปีก็ได้รวมท้ังกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะเพิ่มเติม
หรือตัดทอนลงได้ 
     3)  เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างท่ีต้อง
ดําเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
  4)  โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเป็นจํานวนมาก ดังน้ัน ในข้ันตอนน้ีจะต้องมีการดําเนินการ
ดังน้ี 
 4.1 พิจารณาความเกี่ยวเน่ืองกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
 4.2 ให้พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการดําเนินการของ
ชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

4.3  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามป ี
ได้อย่างเหมาะสม  และนอกจากน้ันยังเป็นการจัดลําดับโครงการไว้เพื่อทําแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วย 
เน่ืองจากในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจจะต้องใช้เวลาต่อเน่ืองนานกว่า
สามปี    ดังน้ัน    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงจําเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีต่อเน่ือง
ไปในระยะยาวด้วย 
 4.4   เน่ืองจากกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการมีความหลากหลาย ดังน้ัน ในขั้นของการพิจารณากําหนด
กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงส่ิงต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
 -  งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 
 -  ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเข้ามาร่วมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบดําเนินการในเรื่องน้ันๆ  
 -  ขีดความสามารถทั้งทางด้านกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านบริหารจัดการท่ี
ดําเนินการได้เอง 

 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1)  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดําเนินการสํารวจและเกบ็รวบรวมข้อมูลที่
จําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี    ซ่ึงนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว   ยังจะต้องวิเคราะห์
ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา    แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ    ต้องการข้อมูลของห้วง
เวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดเพือ่เป็นข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมได้
อย่างถูกต้องโดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล   ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก   เพื่อ
สามารถนํามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) ได้ 
 
  



 

5 บทนํา 

 2)  การวิเคราะหข้์อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
 2.1   การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
 2.2   การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2.3   การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
 2.4   การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
 4.  การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 1)  หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้วให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา   โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์การ
พัฒนาของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี     
โดยนําวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 2)  ในขั้นตอนน้ีท่ีประชุมจะร่วมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะต้องดําเนินการตาม
แนวทางท่ีคัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการย่อมมีความหลากหลาย    ซ่ึงที่ประชุมจะต้องพิจารณาใน
ประเด็นดังต่อไปน้ีด้วยคือ 
 2.1   พิจารณากิจกรรมท่ีต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กําหนด
อย่างรอบคอบ   เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วนซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมดําเนินการ 
 2.2   พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาท้ังภายใต้แนวทาง        
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 
 2.3   พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการดําเนินงาน    และในด้านของ
ผลการดําเนินการเพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง   ๆ    ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 2.4   พิจารณาคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรม 
 5.  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดทํารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา   
ผู้รับผิดชอบและตัวช้ีวัดความสําเร็จ   โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการ ในปีแรกของ
แผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป 
 6.  การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามป ี
 1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้าโครง 
ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่  1   บทนํา 
ส่วนที่  2   สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่  3   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
ส่วนที่  4   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
ส่วนที่  5   บัญชีโครงการพัฒนา 

  ส่วนที่  6   การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินนําร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 



 

6 บทนํา 

 7.  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเพื่อนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
บริหารงานจังหวัดบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 

4.  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี    เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่าง   
รอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ  ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลท้ังในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ทรัพยากรการบริหาร  โดยทั่วไปประกอบด้วย 
 1.  เงิน    ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเองและแหล่งงบประมาณภายนอก 
รวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย  
 2.  คน     ซึ่งหมายความรวมต้ังแต่ผู้บริหารท้องถิ่น      พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกระดับ  ซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
จะต้องนําศักยภาพของกําลังคนเหล่าน้ันมาใช้ รวมท้ังต้องพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน   ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้าง อาจหมายความรวมถึงประชาชน 
ในท้องถิ่นซ่ึงจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
 3.  วัสดุอุปกรณ์    หมายถึง   เครื่องจักร   เครื่องมือ   รวมท้ังอาคารสถานที่ท่ีจะสามารถนํามาใช้ใน     
การบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด      โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อ      รองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน   และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 

4. การบริหารจัดการ    เป็นส่ิงท่ีจะช่วยขับเคล่ือนทรัพยากรท้ังสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอย่างย่ังยืน    การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีต้องศึกษาและ   
นําไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

 
*********************************** 


