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สวนที่ 1
บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 กําหนดใหรัฐตองดําเนินการ
ตามแนวนโยบายดานการมีสว นรวมของประชาชน ดังตอไปนี้
1. สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น
2. สงเสริมและสนับสนุนการมีสว นรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวาง
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทัง้ การจัดทําบริการสาธารณะ
3. สงเสริมและสนับสนุนการมีสว นรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอาํ นาจรัฐทุกระดับ
ในรูปแบบขององคกรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพทีห่ ลากหลายหรือรูปแบบอื่น
4. สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งทางการเมือง และจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนา
การเมืองภาคพลเมืองเพื่อชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของ
กลุมประชาชนทีร่ วมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการ
ของชุมชนในพื้นที่
5. สงเสริมและใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม
มาตรา 287 ประชาชนในทองถิ่นมีสทิ ธิมีสว นรวมในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมวี ธิ ีการทีใ่ หประชาชนมีสว นรวมดังกลาวดวย
พระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.
2542
มีสาระสําคัญในการกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร
ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงภาระหนาทีข่ องรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเองเปนสําคัญ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปจจุบันจึงมีบทบาท อํานาจหนาที่อยางกวางขวางโดยมิเพียงจะ
มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น
แตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไป
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวย และเปนองคกรที่เปดให
ประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัตงิ านขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่ม
มากขึ้น ตลอดจนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
เทศบาลเมืองบุรีรมั ยในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ที่ตองดําเนินการและจัดบริการสาธารณะในเขตพื้นที่ ไดตระหนักเห็นความสําคัญและเปดโอกาสใหประชาชน
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เขามามีสว นรวมในการกําหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนา รวมทั้งการมีสว นรวมในการบริหารกิจการของ
เทศบาล
โดยทั้งนี้ “การวางแผน” (planning) เปนกระบวนการการกําหนดทิศทางการบริหารงาน
ขององคกร โดยมีการกําหนดจุดหมาย แนวทางการดําเนินงาน และวิธีปฏิบัตทิ สี่ อดคลองเปนระบบ ซึ่ง
การวางแผนถือไดวา เปนกิจกรรมแรกของการบริหารงาน
และเปนกิจกรรมทีส่ าํ คัญทีส่ ุดอันจะสงผลใหการ
ทํางานขององคกรบรรลุเปาหมายที่ตงั้ ไว
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548
“ แผนพัฒนาสามป ” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทีส่ อดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาทีจ่ ัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา
สามป โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดวา
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึง่ ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึง่
จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมทีจ่ ะนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและจุดมุง หมายเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในทีส่ ุด
ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวง
ระยะเวลาสามปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ
1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทัง้ ผลประโยชนสาธารณะที่ไดรบั จากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มคี วามสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจาย
ประจําป
โดยจะนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปมาเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป เพื่อใหกระบวนการการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชน โดยทั้งนี้สามารถจําแนกลักษณะกวาง ๆ ของแผนพัฒนาสามป ไดดังตอไปนี้
1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาทีช่ ัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาํ เนินการ
3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทีจ่ ะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
4. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ
รายจายประจําป
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2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และการจัดทํางบประมาณประจําป
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มคี วามสอดคลองและสามารถสนองตอบตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูใ นลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรบั งบประมาณ
4. เพื่อใหการใชจา ยงบประมาณของเทศบาลเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาของปนั้น ๆ วาเปนอยางไร โดยจะตอง
สอดคลองและสามารถสนองตอบตอวัตถุประสงคของการพัฒนา
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 3 ขอ 17 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุง หมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้ง
สอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามป เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(4) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมตั ิรา งแผนพัฒนาสามป และประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1. การเตรียมการจัดทําแผน
1) หนวยงานทีร่ ับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนา
ควรเขาพบผูบ ริหารทองถิ่นเพื่อชีแ้ จง
วัตถุประสงค ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่
จะตองดําเนินการตอไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปหว งป พ.ศ.........ถึง.........ผาน
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหารสวนทองถิ่นอนุมตั ิ โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากร
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน
2) หนวยงานทีร่ ับผิดชอบแจงโครงการที่ไดรบั อนุมัติใหผทู ี่เกี่ยวของทราบ ไดแก คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและประชาคม
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1) ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทัง้ ขอมูลที่เกี่ยวของ ปญหาความตองการของทองถิ่น
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดและอําเภอ และนโยบายของผูบ ริหารทองถิ่นเพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
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2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคม
ทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครัง้ แรกใหเวทีการ
ประชุมรวมกันดังกลาว คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาสมควรนํามาใชเปนแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนาสามปตอ ไป
แตสาํ หรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครัง้ ตอไป
(เมื่อครบรอบหนึ่งป)
ใหเวทีการประชุมรวม
พิจารณาทบทวนดูวา จากยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมทีก่ าํ หนดไวยังมี
ความเหมาะสมหรือไม ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอ ไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร
การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะนํามาใชประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ไดรวมทั้งกําหนดโครงการ/
กิจกรรมที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได
3) เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบางที่
ตองดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาทีค่ ัดเลือกมาใชเปนกรอบในการ
พัฒนา
4) โครงการ/กิจกรรมที่พจิ ารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะตองมีการ
ดําเนินการดังนี้
4.1 พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา
4.2 ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนินการของ
ชุมชนทีส่ อดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
สามป
4.3 มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามป
ไดอยางเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนาสามปในชวงถัดไปดวย
เนื่องจากในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาอาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนาน
กวาสามป ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/
กิจกรรมที่ตอเนื่องไปในระยะยาวดวย
4.4 เนื่องจากกิจกรรมทีจ่ ะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณา
กําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
- งบประมาณรายรับ - รายจาย ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้น
- ภาคีการพัฒนาทีส่ ามารถเขามารวมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบดําเนินการในเรื่อง
นั้นๆ
- ขีดความสามารถทั้งทางดานกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ และความรูทางดาน
บริหารจัดการที่ดําเนินการไดเอง
3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอ มูล
1) การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่
จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูล พื้นฐานทั่วไปแลว ยังจะตอง
วิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ ตองการ
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ขอมูล ของหวงเวลาใด และจะเก็บขอมูลจากแหลงใดเพื่อเปนขอมูลที่จ ะนํา มาวิเคราะหแ นวทางการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมไดอยางถูกตองโดยในการเก็บรวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล ทั้งขอมูลภายในองคกรและ
ขอมูลภายนอก เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน โอกาสและอุปสรรค) ได
2) การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
2.1 การประเมินผลการพัฒนาที่ผา นมา
2.2 การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา
2.3 การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
2.4 การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป
4. การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
1) หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลวใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค
ของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคการพัฒนาของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามป โดยนําวัตถุประสงคดงั กลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสาม
ป
2) ในขั้นตอนนีท้ ี่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะตองดําเนินการ
ตามแนวทางทีค่ ัดเลือกและโดยที่กิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะตองพิจารณา
ในประเด็นดังตอไปนี้ดว ยคือ
2.1 พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาทีก่ าํ หนด
อยางรอบคอบ เพื่อใหไดโครงการ/กิจกรรมที่ครบถวนซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมทีร่ วมดําเนินการ
2.2 พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรมควรพิจารณาทั้งภายใตแนวทาง
เดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา
2.3 พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทัง้ ในดานกระบวนการการดําเนินงาน และในดาน
ของผลการดําเนินการเพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตา ง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2.4 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรม
5. การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการทีส่ อดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบและตัวชีว้ ัดความสําเร็จ โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการ
ในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป
6. การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปโดยมีเคาโครง
ประกอบดวย 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สภาพทัว่ ไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปทผี่ า นมา
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สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
สวนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัตแิ ละการติดตาม ประเมินผล
2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลวเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา
7. การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผา นการพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่น
เพื่อพิจารณาอนุมัตแิ ละประกาศใชแผนพัฒนาสามปเพื่อนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทัง้ ประกาศให
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
4. ประโยชนของแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณาอยาง
รอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ที่อาจมีความเชือ่ มโยงและสงผลทั้งใน
เชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย
1. เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เองและแหลงงบประมาณภายนอก
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
2. คน ซึ่งหมายความรวมตัง้ แตผบู ริหารทองถิ่น พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกตางหลากหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมทัง้ ตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและถาพิจารณาในความหมายอยางกวาง อาจหมายความรวมถึงประชาชน
ในทองถิ่นซึ่งจะมีสว นในการพัฒนาทองถิ่นดวย
3. วัสดุอปุ กรณ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานทีท่ ี่จะสามารถนํามาใชใน
การบริหารจัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความทันสมัยเพื่อ
รองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวสั ดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ
4. การบริหารจัดการ เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทัง้ สามประการขางตนใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอยางยัง่ ยืน การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ตองศึกษาและ
นําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง
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