
    
    ส่วนที่  1 
     บทน า 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
แผนพัฒนาสามปี เป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนา  ดังนั้น  ในการจัดท าโครงการให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยค านึงถึงสถานะทางการคลังของ
ท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ใกล้เคียงความจริง และในการจัดท าโครงการให้มีการจัดล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วนของ
โครงการ กล่าวคือ โครงการที่มีผลกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนและมีความจ าเป็นเร่งด่วนมากต้องน าไปปฏิบัติ
ก่อน โดยแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยเป็น 3 ประเภทคือ 
 1. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  
 2. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการตามท่ีมีระเบียบ กฎหมาย  
             ก าหนด 
 3. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  รวมทั้งโครงการที่เกิน 
             ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 1. เพ่ือสร้างสรรค์ให้เป็นเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลแห่งวิถีไทยและโลกาภิวัฒน์ 
 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา การบริการสังคม การประกอบ 
             อาชีพ การพัฒนาศักยภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทักษะในการประกอบอาชีพอย่างถ้วนหน้า 
             และเท่าเทียมกัน 
 3.  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารราชการ และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 4.  เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา ให้มีความ 

   มั่นคง มีทรัพยากร การเงินครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน ทั้งการพัฒนาคน การพัฒนาต าบล และการ 
   พัฒนาการบริหาร 

 

3.ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยมีแผนพัฒนา
เป็นเครื่องมือ ดังนั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาด าเนินการ ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 1. เตรียมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ก าหนดแนวทางการพัฒนา และจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม – เมษายน 2556 โดยให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
    1) เตรียมการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้นใหม่ ให้
ใช้รูปแบบเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้  
       บทที่ 1 บทน า  
    บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    บทที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 



    บทที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
    บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
    บทที่ 6 การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล  
    2) การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจทบทวนจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) โดยน าโครงการที่ก าหนดไว้จะด าเนินการใน ปี 2557 และ 2558 มาใช้หรือ
อาจพิจารณาทบทวน ปรับปรุงโดยการก าหนดรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ หรือจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการใหม่และเพ่ิมเติมโครงการส าหรับปี 2559 
    3) ให้ยืดถือปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วย 3  ลักษณะคือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เป็นแนวทางในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน  ให้ยึดหลักความพอเพียงใน 3 ระดับ  คือ  ระดับบุคคล/ครอบครัว 
ระดับชุมชน /องค์กร และระดับประเทศ  โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีการปฏิบัติในพ้ืนที่ 
เช่น  โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โครงการหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
    4) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนทางสังคม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดให้เป็น”วาระแห่งชาติ” ที่ส าคัญเรื่องหนึ่ง เพ่ือปูพื้นฐานคนไทยและสังคมไทยสู่สังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Society) ได้อย่างรู้เท่าทันท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในสังคมโลก และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างก้าวหน้าสมดุล ยั่งยืน และน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยรวม โดยมีองค์กรประกอบ 3 ทุน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนที่เป็นสถาบัน และ
ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม 
    5)  ให้ความส าคัญกับการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น  
เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ     มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  ภายใต้หลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นความส าคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2554-2559) 
    6) ให้น าข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
    7) ให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆอย่างเหมาะสม ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดท าผังเมืองหรือผังต าบลแล้ว ให้ใช้ผังเมืองหรือผังต าบลเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
    8) ให้ค านึงถึงหลักการบูรณาการโครงการ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นๆ กล่าวคือ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันและสามารถจัดกิจกรรม
สนับสนุนซึ่งกันและกันได้ หรือโครงการลักษณะ / ประเภทเดียวกันที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตติดต่อกันหากสามารถ
จัดท าโครงการพร้อมกัน ซึ่งสามารถประสานรูปแบบหรืองบประมาณให้มีลักษณะสอดคล้องต่อเนื่องกันแล้ว ให้ท า
การประสานและบูรณาการโครงการ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน ประหยัดงบประมาณและท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์
มากยิ่งขึ้น 

          9) แผนพัฒนาสามปี เป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนา  ดังนั้น ในการจัดท าโครงการให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยค านึงถึงสถานะทางการคลัง
ของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ใกล้เคียงความจริง และในการจัดท าโครงการให้มีการจัดล าดับความส าคัญ ความ



เร่งด่วนของโครงการ กล่าวคือ โครงการที่มีผลกระทบความเป็นอยู่ของประชาชนและมีความจ าเป็นเร่งด่วนมากต้อง
น าไปปฏิบัติก่อน โดยแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยเป็น 3 ประเภทคือ 
  1. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  
  2 . โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการตามท่ีมีระเบียบ  
กฎหมายก าหนด 
  3. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น รวมทั้งโครงการ 
ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         10) ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดย  
  1.  ให้สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนชุมชนให้เกิดข้ึนในทุกพ้ืนที่ โดยการให้ค าแนะน าในการจัดท าให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนชุมชน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมและพิจารณา
น าโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องด าเนินการร่วมกับชุมชน หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
  2. ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวที
ประชาคมท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ทั้งนี้เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่บูรณาการการจัดท า
แผนพัฒนา เพ่ือเป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งจะน าไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน และการท างานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆในพื้นที่ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นกระบวนการส าคัญที่ต้องด าเนินการ และต้องมีประชาคมเข้า
ร่วมประชุมทุกครั้ง และมีการจัดท าบันทึกรายงานการประชุม เพื่อเป็นการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายหลัง 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ท้ังนี้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2556 โดยให้
ใช้รูปแบบเค้าโครงแผนพัฒนาสามปี มีองค์ประกอบ ดังนี้ (ผนวก ข) 
  บทที่ 1 บทน า  
  บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  บทที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
  บทที่ 4 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
  บทที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา  
  บทที่ 6 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ  
 3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายน 2556 
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้
ความเห็นชอบก่อน  แล้วนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ ดังนั้น หากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมิได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญไว้ในเดือนมิถุนายน 255 6 ให้เสนอขอเปิดประชุมวิสามัญ เพื่อ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ความเห็นชอบ และเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอนุมัติและประกาศใช้
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2556 
 4. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งแผนพัฒนา
สามปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ เพื่อด าเนินการต่อไป (ส าหรับแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ส่งไปยังคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 

 

 
 



 
4.  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 

1. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาในระยะสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. เพ่ือช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
 อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ช่วยให้การพัฒนาอย่างมีระบบ มีการตรวจสอบ ควบคุมอย่างต่อเนื่อง  
4. ช่วยให้เกิดการประหยัดเวลาในการน าแผนไปปฏิบัติ 
5. ขจัดปัญหาความซ้ าซ้อน ความขัดแย้ง ในระบบ 
6. ตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้ถูกเป้าหมาย 
7. สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา  วิจัย  ในการกระจายอ านาจ 
8. รองรับภาระกิจการถ่ายโอนอ านาจในอนาคต 
นอกจากนี้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้

พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและ
ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

 
 

                                 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 
 
 


