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บทนํา 
แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
  นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐      
เปนตนมา บทบาทอํานาจหนาและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปลี่ยนแปลงไป    
จากเดิมอยางมาก รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง  
สวนทองถิ่น โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน       
และความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและ   
การคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙ ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทํา
แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และกําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะที่จําเปน
แกทองถิ่น ตลอดจนรายไดของทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่มีความเปนอิสระมากขึ้น ทําใหเห็นไดวา 
มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อใหการกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใส        
และสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตางๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว  
  ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช              
จึงมีบทบาทอํานาจหนาที่อยางกวางขวาง โดยไมเพียงจะมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐาน          
แกประชาชนในทองถิ่นเทานั้นแตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต             
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวย และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวม             
ในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น               
 

ความหมายของการวางแผน 
  การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย            
ที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต (Where we are to        
where we want to go) เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น  ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการ   
ทางสติปญญาที่พิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและ
การคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ 
  การวางแผนจึงมีความเกี่ยวของกับการคาดการณตางๆ ในอนาคตและตัดสินใจ         
เลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด  โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา  ฉะนั้นจึงกลาวไดวา  การวางแผน           
คือ ความพยายามที่เปนระบบ (Systematic  attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด    
สําหรับอนาคตเพ่ือใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา 
 
 



   

ความสําคัญของการวางแผน (Significance  of  Planning) 
๑) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ทั้งนี้เพราะการวางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการ ใหผูวางแผนมีสายตากวางไกลมองเหตุการณ
ตางๆ  ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น  เชน  การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ทิศทางการพัฒนาประเทศ        
ปญหา  ความตองการของประชาชนในสังคมนั้น  ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย   
ขององคการ  ดังนั้นองคการจึงจําเปนตองเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวน
ของสิ่งแวดลอม  อันไดแก สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เปนตน 

๒) ประหยัด ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคการ ทั้งนี้เนื่องจาก
ปรัชญาของการวางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมีการ
ยอมรับแนวคิดเชิงระบบ (System  approach) เขามาใชในองคการยุคปจจุบัน 

๓)  ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เพราะการวางแผน
เปนงานที่ตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคการ ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันการดําเนินการ        
วาเปนไปดวยความมั่นคงและมีความเจริญเติบโต 

๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน เพราะการวางแผนทําใหมองเห็น
ภาพรวมขององคการที่ชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมีความ
เหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เปนการจําแนกงานแตละแผนกไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน 

๕) ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนเปนการกระทํา        
โดยอาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยตางๆ (a rational  approach)  มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมาย   
และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรที่ดําเนินอยู 

กลาวโดยสรุปวา ไมมีองคการใดที่ประสบความสําเร็จได โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้น
การวางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกทีม่คีวามสําคัญของกระบวนการบริหารจัดการที่ด ี
 
ประโยชนของการวางแผน (Advantages  of  Planning) 
  การวางแผนที่ดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้ 

๑)  บรรลุจุดมุงหมาย (Attention  of  Objectives)  การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมาย
ปลายทางเพื่อใหองคกรบรรลุจุดมุงหมาย  การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานขั้นแรกของการวางแผน      
ถาจุดมุงหมายท่ีกําหนดมีความชัดเจนก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายที่กําหนด
ไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี 

๒)  ประหยัด (Economical  Operation)  การวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญา    
เพื่อคิดวิธีการใหองคกรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานฝายตางๆ มีการประสานงานกัน กิจกรรม      
ที่ดําเนินการมีความตอเนื่องกัน  กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตางๆ ที่ทํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการ         
ใชประโยชนจากทรพัยากรตางๆ อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนที่ดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคกร 

๓)  ลดความไมแนนอน (Reduction  of  Uncertainty)  การวางแผนชวยลดความ     
ไมแนนอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเปนงานที่เกี่ยวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคต       
การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเปนผลมาจากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแลวทําการ
คาดคะเนเหตุการณในอนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไวแลว  

 
 



   

๔)  เปนเกณฑในการควบคุม (Basis  of  control) การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนด
หนาที่การควบคุมขึ้น  ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปนกิจกรรม          
ที่ดําเนินการคูกัน  อาศัยซึ่งกันและกัน  กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวา  
การวางแผนเปนการกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม 

๕)  สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมและการสรางสรรค (Encourages innovation and  
Creativity) การวางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ 
(นวัตกรรม) และความคิดสรางสรรค ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเปนการระดม
ปญหาของคณะผูทํางานดานการวางแผนทําใหเกิดความคิดใหมๆ และความคิดสรางสรรค นํามา           
ใชประโยชนแกองคกรและยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหารกับผูปฏิบัติ 

๖)  พัฒนาแรงจูงใจ (Improves  Motivation)  ระบบการวางแผนที่ดีจะเปนการ       
บงชี้ใหเห็นถึงความรวมแรงรวมใจในการทํางานของผูบริหาร  และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้น      
ในกลุมคนงานดวยเพราะรูอยางชัดเจนวาองคกรคาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้น การวางแผนยังเปน
เครื่องมือฝกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผูบริหารในอนาคต 

๗)  พัฒนาการแขงขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่ประสิทธิภาพ  
ทําใหองคกรมีการแขงขันกันมากกวาองคกรที่ไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพราะการวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ปรับปรุง       
สิ่งตางๆ  ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

๘)  ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better  Coordination) การวางแผนไดสรางความ
มั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคกร ทําใหกิจกรรมตางๆ ที่จัดวางไวมุงไปที่จุดมุงหมาย
เดียวกัน มีการจัดประสานงานในฝายตางๆ ขององคกรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝาย        
ขององคกร 
 
การวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ดังไดกลาวแลววาการวางแผนเปนการมองไปขางหนาและเพิ่มทฤษฎีการวางแผนเขาไป
อาจเปนชวงสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว และเปนกระบวนการกําหนดการใชทรัพยากรขององคกร 
โดยกําหนดกิจกรรมตางๆ  ไวลวงหนาใหบรรลุภารกิจ  วัตถุประสงค  นโยบาย  และเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น  อันจะเก่ียวของกับชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึนของประชาคมทองถิ่นในอนาคต 
  การที่ทองถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จําเปนตองมีการกําหนดวิสัยทัศน หรือภาพ        
ในอนาคตและแปลงมาสูการปฏิบัติ  ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา      
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององคกรปกครอง  
สวนทองถิ่นไว ๒ ประเภท คือ 

๑. แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพัฒนาระยะยาว 
๒. แผนพัฒนาสามป  เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling  Plan)  ที่ตองมีการ

ทบทวนและจัดทําทุกป ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวย 
 
 
 



   

องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง      

สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (แกไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙) มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติใหเทศบาล
องคการบริหารสวนตําบลและการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง และองคการบริหารสวนจังหวัดนอกจากจะมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของตนเองแลว  ยังมีอํานาจหนาที่ในการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบ          
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดอีกดวย 
  เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย      
การปกครองการบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและการปฏิบัติตามอํานาจหนาที ่          
ที่กฎหมายกําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีความเปนอิสระในฐานะเปน “รัฐอิสระ” แตเปนการ
มอบอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะบางสวนให และยังตองอยูในการกํากับดูแลหรือตรวจสอบ   
โดยรัฐบาลและประชาคมอีกดวย 
  ผูที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองตระหนักวา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตางๆ  ไดแก แผนพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนกระทรวง  แผนกรม  และรัฐวิสาหกิจตางๆ     
ซึ่งเปนแผนระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ตลอดจน
ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาอําเภอในระดับอําเภอ  ซึ่งในการกําหนดยุทธศาสตร        
และแผนพัฒนาระดับจังหวัดและอําเภอนั้น ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาคมจะมีสวนเกี่ยวของ
อยูดวย 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
  ดังไดกลาวมาแลววา แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา         
ไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวา    
หนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม 
ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตร       
การพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด 
  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจําป กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความถูกตองและผานกระบวนการ
การมีสวนรวมของประชาชน 

"แผนพัฒนาสามป" หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง     
สวนทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละปซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุม
ระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

 
 
 
 



   

-กิจกรรมที่ ๑ 
-กิจกรรมที่ ๒ 
-กิจกรรมที่ ๓ 
-กิจกรรมที่ ๔ 

-กิจกรรมที่ ๑ 
-กิจกรรมที่ ๒ 

-กิจกรรมที่ ๑ 
-กิจกรรมที่ ๒ 
-กิจกรรมที่ ๓ 

 
แผนภาพที่ ๑ ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป 

 

 
 
 
 
ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปนั้น       
ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย ๒ ประการ คือ 
  ๑. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปได
ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 
  ๒. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปควรมีความพรอม           
ในดานรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนา        
ที่จะนําไปใชจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
 
แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวางๆ ดังตอไปนี้ 
 ๑. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
          ๒. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน     
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
 ๓. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
 ๔. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย
ประจําป 
 
 
 
 

วิสัยทัศนทองถ่ิน 

จุดมุงหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร 

จุดมุงหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร 

จุดมุงหมายการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

โครงการ โครงการ โครงการ 



   

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 ๑.  เพื่อแสดงใหเห็นถึงยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาและโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในชวงสามป (พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๑) 
 ๒.  เพื่อแสดงถึงความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป 
 ๓.  เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอม ทั้งในเรื่องของความแนนอน  
ของกิจกรรมที่จะดําเนินการ มีความเรียบรอยในดานรูปแบบ ภาพการทางเทคนิคและมีรายละเอียด       
ในดานคาใชจายของแผนงานโครงการ เพื่อจะนําไปบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป         
และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลว   
ก็จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งไดกําหนดขั้นตอน         
การจัดทําเปน ๗ ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดทําแผน 
 ๑.  หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาจะชี้แจงวัตถุประสงคความสําคัญและความจําเปน
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการ และเสนอโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป หวงป พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑ ผานปลัดองคการบริหารสวนตําบล                    
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลอนุมัติ โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน 
 ๒.  หนวยงานที่รับผิดชอบ แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ ไดแก คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายในขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและประชาคมทองถิ่น 

ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 ๑. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนา     
และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการ  
ของทองถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ ภูมิภาค กลุมจังหวัด จังหวัด/อําเภอ กลุม อปท.
แผนพัฒนาหมูบาน และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
ประชาคมทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณาโดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามป      
ในครั้งแรกใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควร
นํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรม             
ในแผนพัฒนาสามปตอไป 
  แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป (เมื่อครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีรวมประชุมพิจารณา
ทบทวนดูวาจากยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือก และโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไว          
ยังมีความเหมาะสมหรือไม ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอไปจะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่จะนํามาใช เปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปได      
รวมทั้งกําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได 



   

  ๓. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบาง  
ที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบ  
ในการพัฒนา 
  ๔. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะตองมีการ
ดําเนินการดังนี้ 
 (๑) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา 
 (๒) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาหมูบานที่เกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของหมูบานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป 
 (๓) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามป  
ไดอยางเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนาสามป ในชวงถัดไปดวย 
เนื่องจากในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา อาจจะตองใชเวลาตอเนื่อง
นานกวาสามป ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/
กิจกรรม ที่ตอเนื่องไปในระยะยาวดวย ซึ่งอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒนา
สามปได 
 (๔) เนื่องจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณา
กําหนดกิจกรรม องคปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี ้
  -  งบประมาณรายรับ รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  -  ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  -  ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการ
ในเรื่องนั้นๆ เมื่อพิจารณาดานตางๆ ดังกลาวแลวจะตองแยกประเภทของโครงการออกอยางนอย        
สามประเภท คือ 
 ก) โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง กลาวคือมีขีดความสามารถ  
ทั้งทางดานกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอปุกรณและความรูทางดานการบริหารจัดการที่จะดําเนินการไดเอง 
 ข) โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่ แตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ จึงมอบใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณ   
เปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
 ค) โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ทั้งราชการบริหารสวนกลาง     
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญหรือเปน
โครงการที่หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว ทั้งนี้รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลว โดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว) 

ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
๑.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม
ขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปแลว      
ยังจะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ 



   

ตองการขอมูลของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใดเพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห แนวทาง  
การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ไดอยางถูกตอง โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูลทั้งขอมูล
ภายในองคกร และขอมูลภายนอก เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (จุดแข็ง จุดออน โอกาส           
และอุปสรรค) ได 

๒.  การวิเคราะหขอมูล 
  ประกอบดวย  ๔  กิจกรรมหลัก คือ 
  ๑.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 
  ๒.  การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
  ๓.  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
  ๔.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป  
          ๓.  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา  

     ภายใตยุทธศาสตรจะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งลวนแลวแตมีความจําเปนในการ
ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น แตมีความสําคัญและความจําเปน
เรงดวนมากนอยตางกัน 
          วิธีการจัดลําดับความสําคัญ มีหลายวิธีตั้งแตวิธีงายๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใชวิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือก โดยใชบัตรลงคะแนน เพื่อนํามารวมคะแนนและจัดลําดับ วิธีการจัดลําดับความสําคัญ   
ที่เปนวิทยาศาสตรอาจใชวิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic Issues Graph หรือวิธีอื่นๆซึ่งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 
 ๔.  การตัดสินใจเลือกแนวทางในการพัฒนาในหวงสามป 
 หลังจากจัดลําดับแนวทางการพิจารณาแลว ที่ประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการพัฒนา
เหลานั้นมาดําเนินการ แตในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติดวย 

ขั้นตอนที่ ๔ การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  
๑.  หลังจากไดแนวทางในการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก

ยุทธศาสตรของการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามป โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา      
ในชวงระยะเวลาสามป 

๒.  ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะตอง
ดําเนินการตามที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมจะมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะตอง
พจิารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวย คือ 
 (๑)  พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา       
ที่กําหนดอยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวน ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงานอื่น หรือ โครงการ/
กิจกรรมท่ีหนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ 
 (๒)  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใตแนวทาง
เดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 
 (๓)  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการการดําเนินงานและในดาน
ผลของการดําเนินงาน เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม 



   

 (๔)   พิจารณาคัดเลือก/กิจกรรม 
  ก.  จากความจําเปนเรงดวน 
  ข.  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ค.  ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลอง     
กับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ 
งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม   
ที่จะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได
ตอไป 

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเคาโครง
ประกอบดวย ๖ สวน ดังนี้ 
  สวนที่ ๑ บทนํา 
  สวนที่ ๒ สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  สวนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา 
  สวนที่ ๔ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
  สวนที่ ๕ บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
  สวนที่ ๖ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล 
          ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามป 
และรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปใหสมบูรณตอไป 

ขั้นตอนที่ ๗ การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 ๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่น 
เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
ระดับอําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเชนเดียวกับ      
ขั้นที่ ๙ ของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ๒.  ผูบริหารทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่น หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีที่มีการ        
มอบอํานาจ เสนอขออนุมัติจากสภาทองถิ่น 
 ๓.  เมื่อสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปแลวสภาทองถิ่นจะสงใหผูบริหารทองถิ่น
ประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น คณะอนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประกาศใหประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ       
ไดทราบโดยทั่วกัน 
 



   

ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณา     
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง       
และสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจ 
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิด
ประโยชนสาธารณะสูงสุด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


