
 
 

  ส่วนท่ี  1 
บทน า 

--------------------------------------------------------------- 

1.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  
 “แผนพัฒนาสามปี”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณในแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นความก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี 
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 แผนพัฒนาสามปี   มีลักษณะเป็นแผนที่ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ  ไว้ล่วงหน้า  เพ่ือด าเนินการให้
บรรลุตามภารกิจ  วัตถุประสงค์  นโยบาย และเป้าหมาย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งจะเกี่ยวข้อง
กับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในท้องถิ่นในอนาคต  มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 
จึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ หรือภาพในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด   ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม  และใช้แผนพัฒนาสามปี
ดังกล่าว  เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดท า
แผนพัฒนาดังกล่าว  เทศบาลต าบลปลายพระยา จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ขึ้น โดย
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล
ปลายพระยา  สภาพพ้ืนที่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม ของเทศบาล ซึ่งมีการจัดประชุมประชาคมในเขตเทศบาล  
และได้น าข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมประชาคมมารวบรวม วิเคราะห์อย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น โดยแผนงานและโครงการทั้งหมดมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน  
และตรงกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบาย
ของรัฐบาล  นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด  อ าเภอ  นโยบายของผู้บริหาร  และความ
ต้องการของประชาชน   เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลปลายพระยาให้เจริญเติบโตอย่าง
ก้าวหน้าสมดุล และยั่งยืน  น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไปในอนาคต 
 ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  เทศบาล
ต าบลปลายพระยา จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (ปี 2559 – 2561) ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 แผนพัฒนาสามปี เปนการก าหนดทิศทางเปาหมาย  จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและจากปญหา 
และความตองการของประชาชน  น ามาสูการก าหนดแผนงาน/โครงการ ลวงหนา เพ่ือน ามาด าเนินการในปีนั้น   
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประหยัด   
เปนธรรม  เกิดพลังการท างาน  เกิดความผูกพันธ์ตอองคกร  และเกิดการบริหารแผนงาน/โครงการ  ตาม
นโยบายของผูบริหาร  ใหบรรลุผลของการพัฒนาทองถิ่น  โดยภาพรวม คือ การมีสวนรวมของประชาชนและ
การพัฒนาทองถิ่นท่ียั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1. เพ่ือเปนการเตรียมโครงการตาง ๆ  ใหอยูในลักษณะที่พรอมบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจ าปของเทศบาลต าบลแหลมสักและสามารถน าไปปฏิบัติได ทันทีเมื่อไดรับ
งบประมาณ 

 



 
 

 
2. เพ่ือแสดงความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและ

การจดัท างบประมาณรายจายประจ าป  
3. เพ่ือแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาในแผนปฏิบัติการประจ าป วามีความสอดคลอง 

สามารถตอบสนองตอวัตถุประสงค และเปาหมายรวมของการพัฒนาเทศบาลต าบลแหลมสัก
ไดเพียงใด  

4. เพ่ือรวมกันก าหนด ทิศทาง เปาหมาย และยุทธศาสตร การพัฒนาเทศบาล และวิธีการพัฒนา
ขีดความสามารถ ในการบริหารงานของเทศบาล  

5. เพ่ือใหการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลไดรับความส าเร็จสูงสุดสามารถก าหนดแนว
ทางการพัฒนาใหสอดคลองกับจุดหมายและแนวทางการพัฒนาระยะยาวและเพ่ือใหสอดคลอง
กับแผนงานในระดับสูง    

3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นการจัดท าแผนที่ถอดออกมาจาก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป้าประสงค์และโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ตามพันธกิจ ที่ตอบวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  และเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในมิติของพ้ืนที่ 

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้ันตอนในการจัดท า  ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาล เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการจัดท า

แผนพัฒนาสามป ี
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลต าบลปลายพระยาจัดประชุมประชาคม 
พร้อมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์กรภาคประชาชน และภาคธุรกิจเอกชน  บูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น  และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน 
 ขั้นตอนที่ 3 ส านัก/กอง/ส่วน ที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจากส านัก/กอง/ส่วนอ่ืน ๆ  
สนับสนุนการจัดท าแผนท้องถิ่น พิจารณาส่งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นยกร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น   
 ขั้นตอนที่ 4 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  เพ่ือประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้องประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 6 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสนอบัญชีโครงการพัฒนาที่ต้อง
ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเพ่ือประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 



 
 

 

4. ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี  
 การจัดท าแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหเทศบาลไดพิจารณาอยางรอบคอบ ใหเห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการด าเนินงานตาง ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน   
และเปนอุปสรรคตอกัน    เพ่ือใหมีการตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใชทรัพยากรการบริหาร
ของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ   ประโยชนของแผนพัฒนาสามปีมีดังตอไปนี้ 
  1 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และ
เป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใช้
ทรัพยากรทางการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ   เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
  2 การจัดท าแผนพัฒนาท าให้สามารถคาดเดาถึงผลงานที่เกิดขึ้นตามแผนได้อย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอนมากที่สุด หากมีปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องที่จะมีข้ึนในอนาคต สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที 
  3 แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การแบ่งงาน ประสานงาน อ านวยการ และการติดตาม
ประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      
  4.  ท าให้มีแนวทางการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง และสามารถน ามาแก้ไขปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนได้ตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  5.  สามารถใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 
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