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สวนที่ 1
บทนํา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 มีสาระสําคัญในการกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยกันเองเปนสําคัญ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบันจึงมีบทบาท อํานาจหนาที่อยางกวางขวางโดยมิเพียงจะมี
หนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไป รวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวย และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมี
สวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
เทศบาลเมืองบุรีรัมยในฐานะองค กรปกครองสวนทองถิ่น มีภ ารกิ จอํ านาจหน าที่ตามกฎหมาย
ที่ตองดําเนินการและจัดบริการสาธารณะในเขตพื้นที่ ไดตระหนักเห็นความสําคัญและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนา รวมทั้งการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาล
โดยทั้งนี้ “การวางแผน” (planning) เปนกระบวนการการกําหนดทิศทางการบริหารงานของ
องคกร โดยมีการกําหนดจุดหมาย แนวทางการดําเนินงาน และวิธีปฏิบัติที่สอดคลองเปนระบบ ซึ่งการวางแผน
ถือไดวาเปนกิจกรรมแรกของการบริหารงาน และเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดอันจะสงผลใหการทํางานขององคกรบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค กรปกครองสวนท องถิ่ น
พ.ศ. 2548
“แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทํา
ขึ้นสํ าหรับ ปง บประมาณแตละป ซึ่ง มีค วามต อเนื่อ งและเปนแผนก าวหน าครอบคลุม ระยะเวลาสามป โดยมี การ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดวาภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนา
หนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในที่สุด
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ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลา
สามปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ
1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่ไดรับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปไดตอไป
นอกจากนี้ แผนพั ฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัม พันธใกลชิดกับงบประมาณรายจ ายประจํา ป
โดยจะนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปมาเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป เพื่อให
กระบวนการการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดย
ทั้งนี้สามารถจําแนกลักษณะกวาง ๆ ของแผนพัฒนาสามป ไดดังตอไปนี้
1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
4. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ
รายจายประจําป
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการ
จัดทํางบประมาณประจําป
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
4. เพื่อใหการใชจายงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาของปนั้น ๆ วาเปนอยางไร โดยจะตองสอดคลอง
และสามารถสนองตอบตอวัตถุประสงคของการพัฒนา
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 3 ขอ 17 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยมีขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับ
ปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน
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(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามป เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(4) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป
และประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1. การเตรียมการจัดทําแผน
1) หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนา
ควรเขาพบผูบริหารทองถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการ
ตอไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปหวงป พ.ศ.........ถึง.........ผานปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหผูบริหารสวนทองถิ่นอนุมัติ โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน
2) หนวยงานที่รับผิดชอบแจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ ไดแก คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชาคม
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1) ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของทองถิ่น รวมทั้ง
สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดและอําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถิ่นเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคม
ทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรกใหเวทีการ
ประชุมรวมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาสมควรนํามาใชเปนแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปตอไป
แตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป (เมื่อครบรอบหนึ่งป) ใหเวทีการประชุมรวมพิจารณา
ทบทวนดูวาจากยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวยังมีความเหมาะสม
หรื อไม ซึ่ งในขั้ นตอนนี้ในการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาสามปในปตอไปจะสามารถคั ดเลื อ กยุทธศาสตร การพั ฒ นาแนว
ทางการพัฒนาที่จะนํามาใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ไดรวมทั้งกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะเพิ่มเติม
หรือตัดทอนลงได
3) เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางที่ตอ ง
ดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา
4) โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะตองมีการดําเนินการ
ดังนี้
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4.1 พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา
4.2 ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการของ
ชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
4.3 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามป
ได อ ย า งเหมาะสม และนอกจากนั้ นยั ง เป น การจั ด ลํ า ดั บ โครงการไว เ พื่ อ ทํ า แผนพั ฒ นาสามป ใ นช วงถั ดไปด ว ย
เนื่องจากในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาอาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนานกวา
สามป ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่ตอเนื่อง
ไปในระยะยาวดวย
4.4 เนื่องจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณากําหนด
กิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
- งบประมาณรายรับ - รายจาย ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบดําเนินการในเรื่องนั้นๆ
- ขีดความสามารถทั้งทางดานกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทางดานบริหารจัดการ
ที่ดําเนินการไดเอง
3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
1) การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปน
ตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปแลว ยังจะตองวิเคราะหวา
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ ตองการขอมูลของหวงเวลา
ใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใดเพื่อเปนขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมไดอยาง
ถูกตองโดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล ทั้งขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก เพื่อสามารถ
นํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน โอกาสและอุปสรรค) ได
2) การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
2.1 การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา
2.2 การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
2.3 การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
2.4 การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
4. การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
1) หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลวใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของ
ยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคการ
พัฒนาของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
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2) ในขั้นตอนนี้ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะตองดําเนินการตาม
แนวทางที่คัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย
ซึ่งที่ประชุมจะตองพิจารณาใน
ประเด็นดังตอไปนี้ดวยคือ
2.1 พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่กําหนด
อยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวนซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินการ
2.2 พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาทั้งภายใตแนวทางเดียวกัน
และระหวางแนวทางการพัฒนา
2.3 พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการการดําเนินงาน และในดานของ
ผลการดําเนินการเพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2.4 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรม
5. การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบและตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการ ในปแรกของ
แผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
6. การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปโดยมีเคาโครง
ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
สวนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
ภาคผนวก ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
ข การประเมินคุณภาพของแผน
2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลวเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
7. การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่น
เพือ่ พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปเพื่อนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น
คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประกาศใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน
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4. ประโยชนของแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณาอยางรอบคอบ
ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและ
เปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากร
การบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย
1. เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเองและแหลงงบประมาณภายนอก
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
2. คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ ซึ่ง
จะมีค วามแตกต า งหลากหลายทั้ง ด า นความรู ทั ก ษะ และทั ศนคติ ซึ่ ง องค ก รปกครองส วนท องถิ่ นจะต องนํ า
ศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและถาพิจารณาในความหมายอยางกวาง อาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถิ่นซึ่งจะมีสวนในการ
พัฒนาทองถิ่นดวย
3. วัสดุอุปกรณ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใชในการบริหาร
จัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัยเพื่อรองรับความกาวหนาของ
สังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ
4. การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองศึกษาและนําไป
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง
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