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  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 กําหนดใหรัฐตองดาํเนินการ
ตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ดังตอไปนี ้
  1.  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกาํหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น 
 2.  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสงัคม รวมทัง้การจัดทาํบรกิารสาธารณะ 
 3.  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอาํนาจรัฐทกุระดับ 
ในรูปแบบขององคกรทางวชิาชีพหรือตามสาขาอาชีพทีห่ลากหลายหรอืรูปแบบอ่ืน 
 4.  สงเสริมใหประชาชนมคีวามเขมแข็งทางการเมือง และจดัใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองเพ่ือชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดาํเนินการของ
กลุมประชาชนทีร่วมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการ
ของชุมชนในพื้นที ่
 5.  สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกต้ังโดยสุจรติและ
เที่ยงธรรม 

 มาตรา 287 ประชาชนในทองถิ่นมีสทิธมิีสวนรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวธิีการทีใ่หประชาชนมสีวนรวมดังกลาวดวย 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 
2542   มีสาระสาํคญัในการกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง   การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร
ระหวางรัฐกบัองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคํานึงถงึภาระหนาทีข่องรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองเปนสาํคญั   

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบันจงึมีบทบาท อํานาจหนาที่อยางกวางขวางโดยมิเพียงจะ
มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทาน้ัน  แตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไป 
รวมถงึการพัฒนาคุณภาพชวีิต  และการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของทองถิ่นดวย  และเปนองคกรที่เปดให
ประชาคมทองถิ่นมสีวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิม
มากขึ้น  ตลอดจนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน  ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทาํแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548   

   เทศบาลเมืองบรุีรมัยในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจอาํนาจหนาที่ตามกฎหมาย
ที่ตองดําเนินการและจัดบริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ ไดตระหนักเห็นความสาํคัญและเปดโอกาสใหประชาชน

สวนที่ 1 
บทนํา 
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เขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนา รวมทั้งการมีสวนรวมในการบริหารกจิการของ
เทศบาล 

  โดยทั้งน้ี  “การวางแผน”   (planning)   เปนกระบวนการการกําหนดทศิทางการบริหารงาน
ขององคกร   โดยมีการกําหนดจุดหมาย   แนวทางการดําเนินงาน   และวธิีปฏิบัติทีส่อดคลองเปนระบบ   ซึ่ง
การวางแผนถือไดวาเปนกิจกรรมแรกของการบริหารงาน   และเปนกิจกรรมทีส่าํคัญทีสุ่ดอันจะสงผลใหการ
ทํางานขององคกรบรรลุเปาหมายที่ตัง้ไว 

1.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2548   
      “ แผนพัฒนาสามป ”  หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทีส่อดคลองกบัแผนยุทธศาสตรการพัฒนา     อันมลีักษณะเปนการกาํหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาทีจ่ัดทาํขึ้นสาํหรบัปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลมุระยะเวลา
สามป  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 

   แผนพัฒนาสามป   เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ   โดยมีหลักคิดวา
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึง่ ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง   และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึง่   จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ/กจิกรรมทีจ่ะนาํมาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตาม
วัตถปุระสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา   เพ่ือใหบรรลวุิสัยทศันและจุดมุงหมายเพ่ือ
การพัฒนาที่ย่ังยืนในทีสุ่ด 

   ดังน้ัน  โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป  โดยเฉพาะในแผนประจาํปแรกของหวง
ระยะเวลาสามปน้ันควรมสีภาพความพรอมอยางนอย   2    ประการ    คือ 
  1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ   โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
โครงการ/กิจกรรม    รวมทัง้ผลประโยชนสาธารณะที่ไดรบัจากโครงการ/กิจกรรม 
  2.   กิจกรรมที่อยูในแผนประจาํปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร     เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพฒันาที่จะนําไปใช
จัดทาํงบประมาณรายจายประจาํปไดตอไป 

  นอกจากน้ี   แผนพัฒนาสามป   เปนแผนที่มีความสมัพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจาํป   โดยจะนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปมาเปนกรอบในการจัดทาํงบประมาณรายจาย
ประจาํป   เพ่ือใหกระบวนการการจัดทาํงบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ   และผานกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชน   โดยทั้งน้ีสามารถจาํแนกลักษณะกวาง ๆ ของแผนพัฒนาสามป   ไดดังตอไปนี ้
  1.  เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  2.  เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถปุระสงคของแนวทางการพัฒนาทีช่ัดเจน
       และมลีักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
  3.  เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีจ่ะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
  4.  เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ 
       รายจายประจาํป 



3 

 

2.  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป   
   1.  เพ่ือแสดงความสมัพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
และการจัดทาํงบประมาณประจาํป 
               2.  เพ่ือแสดงแนวทางการพฒันาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธภิาพ 
              3.  เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจาํปและนําไปปฏบิัติไดทันทีเม่ือไดรบังบประมาณ 
              4.  เพ่ือใหการใชจายงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางประหยัดและมีประสทิธภิาพ 
              5.  เพ่ือแสดงจุดหมายและแนวทางการพฒันาของปน้ัน ๆ   วาเปนอยางไร   โดยจะตอง
สอดคลองและสามารถสนองตอบตอวัตถุประสงคของการพัฒนา 
3.  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2548   หมวด   3   ขอ   17   ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพฒันาสามป    โดยมี
ขั้นตอน    ดังน้ี 
   (1)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น   กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ใหสอดคลองกบัวิสัยทัศน   พันธกิจ   และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   รวมทั้ง
สอดคลองกับปญหา   ความตองการของประชาคมและชมุชน 
   (2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่น   รวบรวมประเด็นหลักการพฒันา  
ปญหา   ความตองการ   และขอมลูนํามาจัดทาํรางแผนพัฒนาสามปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
   (3)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามป   เพ่ือเสนอผูบรหิารทองถิ่น 
   (4)  ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมติัรางแผนพัฒนาสามป   และประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

 1.  การเตรียมการจัดทําแผน 
 1)  หนวยงานทีร่ับผิดชอบในการจัดทาํแผนพัฒนา        ควรเขาพบผูบรหิารทองถิ่นเพ่ือชีแ้จง
วัตถปุระสงค   ความสาํคญัและความจาํเปนในการจัดทาํแผนพัฒนาสามป   เพ่ือใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่
จะตองดําเนินการตอไป   และดาํเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปหวงป   พ.ศ.........ถึง.........ผาน
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบรหิารสวนทองถิ่นอนมัุติ     โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรพัยากร
ในการจัดทาํแผนพฒันาสามป   และกําหนดปฏทิินการทาํงานไวอยางชัดเจน 
 2)  หนวยงานทีร่ับผิดชอบแจงโครงการที่ไดรบัอนุมัติใหผูที่เก่ียวของทราบ ไดแก คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาคม 

 2.  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 1) ในขั้นตอนน้ี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจะสรปุยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพฒันา    พรอมทัง้ขอมูลที่เก่ียวของ    ปญหาความตองการของทองถิ่น   
รวมทั้งสรปุยุทธศาสตรการพัฒนาของจงัหวัดและอําเภอ     และนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเพ่ือ 
นําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
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 2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคม
ทองถิ่นและสวนราชการที่เก่ียวของเพ่ือรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทาํแผนพัฒนาสามปในครัง้แรกใหเวทีการ
ประชุมรวมกันดังกลาว   คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา    แนวทางการพัฒนาสมควรนํามาใชเปนแนวทางการ
จัดทาํแผนพฒันาสามป   เพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรม 
ในแผนพัฒนาสามปตอไป 
 แตสาํหรบัการจัดทาํแผนพัฒนาสามปครัง้ตอไป  (เม่ือครบรอบหนึ่งป)  ใหเวทีการประชมุรวม
พิจารณาทบทวนดูวาจากยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมทีกํ่าหนดไวยังมี
ความเหมาะสมหรือไม ซึ่งในขั้นตอนน้ีในการจัดทาํแผนพัฒนาสามปในปตอไปจะสามารถคัดเลอืกยุทธศาสตร
การพัฒนา   แนวทางการพฒันาที่จะนาํมาใชประกอบการจัดทาํแผนพัฒนาสามปก็ไดรวมทั้งกาํหนดโครงการ/
กิจกรรมที่จะเพ่ิมเติมหรอืตัดทอนลงได 
     3)   เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทกีารประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางที่
ตองดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาทีค่ัดเลือกมาใชเปนกรอบในการ
พัฒนา 
 4)  โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจาํนวนมาก ดังน้ัน ในขั้นตอนน้ีจะตองมีการ
ดําเนินการดังน้ี 
 4.1 พิจารณาความเก่ียวเน่ืองกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา 
 4.2 ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการของ
ชุมชนทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทาํแผนพัฒนา
สามป 

4.3  มีการจัดลาํดบัความสาํคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจลุงในแผนพัฒนาสามป 
ไดอยางเหมาะสม  และนอกจากน้ันยังเปนการจัดลาํดับโครงการไวเพ่ือทาํแผนพัฒนาสามปในชวงถัดไปดวย 
เน่ืองจากในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลวุัตถปุระสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาอาจจะตองใชเวลาตอเน่ืองนาน
กวาสามป    ดังน้ัน    องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจาํเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทาํโครงการ/ 
กิจกรรมที่ตอเน่ืองไปในระยะยาวดวย 
 4.4   เน่ืองจากกิจกรรมทีจ่ะตองดาํเนินการมคีวามหลากหลาย ดังน้ัน ในขั้นของการพิจารณา
กําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคาํนึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี ้
 -  งบประมาณรายรับ - รายจาย ทรัพยากรการบรหิารอ่ืน ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้น 
 -  ภาคีการพฒันาทีส่ามารถเขามารวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรบัผิดชอบดําเนินการในเรื่อง
นั้นๆ  
 -  ขีดความสามารถทั้งทางดานกาํลังเงิน กําลงัคน วัสดอุุปกรณ และความรูทางดาน                              
บรหิารจัดการที่ดําเนินการไดเอง 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1)  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่
จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป    ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปแลว   ยังจะตอง
วิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา    แนวทางการพัฒนาที่เลือกตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ    ตองการ
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ขอมูลของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใดเพ่ือเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรมไดอยางถูกตองโดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล   ทั้งขอมูลภายในองคกรและ
ขอมูลภายนอก   เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน โอกาสและอุปสรรค) ได 
 2)  การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลกั คือ 
 2.1   การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 
 2.2   การคัดเลอืกยุทธศาสตรการพัฒนา 
 2.3   การจัดลาํดับความสาํคัญของแนวทางการพฒันา 
 2.4   การตัดสินใจเลือกแนวทางการพฒันาในหวงสามป 

 4.  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
 1)  หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลวใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถปุระสงค
ของยทุธศาสตรการพฒันา   มาจัดทาํเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา   โดยพิจารณาคัดเลอืก
วัตถปุระสงคการพัฒนาของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามป     โดยนําวัตถปุระสงคดังกลาวมาจัดทาํเปนวัตถปุระสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสาม
ป 
 2)  ในขั้นตอนน้ีที่ประชมุจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะตองดําเนินการ
ตามแนวทางทีค่ัดเลือกและโดยที่กิจกรรมทีจ่ะดาํเนินการยอมมีความหลากหลาย    ซึ่งที่ประชมุจะตองพิจารณา
ในประเด็นดังตอไปน้ีดวยคือ 
 2.1   พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถปุระสงคของแนวทางการพัฒนาทีกํ่าหนด
อยางรอบคอบ   เพ่ือใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวนซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมทีร่วมดําเนินการ 
 2.2   พิจารณาจัดลาํดับความสาํคญัของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาทั้งภายใตแนวทาง        
เดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 
 2.3   พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทัง้ในดานกระบวนการการดาํเนินงาน    และในดาน
ของผลการดําเนินการเพ่ือบรรจกิุจกรรมลงในปตาง   ๆ    ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 2.4   พิจารณาคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรม 

 5.  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการทีส่อดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทาํรายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ 
ระยะเวลา   ผูรับผิดชอบและตัวชีว้ัดความสาํเร็จ   โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการ 
ในปแรกของแผนพฒันาสามป  เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจาํปไดตอไป 

 6.  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
 1)  คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาจัดทาํรางแผนพัฒนาสามปโดยมีเคาโครง 
ประกอบดวย 6  สวน  ดังนี ้

สวนที่  1   บทนํา 
สวนที่  2   สภาพทัว่ไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สวนที่  3   สรุปผลการพฒันาทองถิ่นในปทีผ่านมา 
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สวนที่  4   ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
สวนที่  5   บัญชีโครงการพัฒนา 

  สวนที่  6   การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏบิัติและการติดตาม ประเมินผล 
 2)  คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรงุแลวเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือพิจารณา 

 7.  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 1)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่น 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพฒันาสามปเพ่ือนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการ 
บรหิารงานจังหวัดบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อาํเภอ หนวยงานที่เก่ียวของ รวมทัง้ประกาศให
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

4.  ประโยชนของแผนพัฒนาสามป 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามป    เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณาอยาง   
รอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ  ที่อาจมีความเชือ่มโยงและสงผลทั้งใน
เชิงสนับสนุนและเปนอปุสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกาํหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธภิาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ทรัพยากรการบริหาร  โดยทั่วไปประกอบดวย 
 1.  เงิน    ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่เองและแหลงงบประมาณภายนอก 
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย  
 2.  คน     ซึ่งหมายความรวมต้ังแตผูบริหารทองถิ่น      พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทุกระดับ  ซึ่งจะมีความแตกตางหลากหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทศันคติ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
จะตองนําศักยภาพของกําลงัคนเหลานั้นมาใช รวมทัง้ตองพัฒนากําลงัคนเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการทาํงาน   ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและถาพิจารณาในความหมายอยางกวาง อาจหมายความรวมถึงประชาชน 
ในทองถิ่นซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถิ่นดวย 
 3.  วัสดอุปุกรณ    หมายถงึ   เครื่องจกัร   เครื่องมือ   รวมทั้งอาคารสถานทีท่ี่จะสามารถนํามาใชใน     
การบริหารจัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด      โดยมีการพัฒนาวสัดุอุปกรณใหมีความทันสมัยเพ่ือ      
รองรับความกาวหนาของสงัคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน   และใชวสัดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 

4. การบริหารจัดการ    เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทัง้สามประการขางตนใหเปนไปอยาง 
มีประสิทธภิาพและมสีภาพการพัฒนาอยางย่ังยืน    การบรหิารจัดการเปนทั้งศาสตรและศลิปที่ตองศึกษาและ   
นําไปปฏบิัติอยางตอเน่ือง 

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


