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 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพ่ือเป็นการเตรียมการพัฒนาใน
อนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11(พ.ศ. 2555 – 2559) 
แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการ 
ขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินการ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 เพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ส าเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค ์
และเป้าหมายการพัฒนาตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุม มุ่งวางรากฐานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานต่อไป 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป ี

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ให้ค านิยาม แผนพัฒนาสามปี 
หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณ แต่
ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี 
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

    แผนพัฒนาสามปีจึงเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการ
พัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมี โครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/
กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้า หมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

    นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปียังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีกล่าวคือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดย
น าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในแต่ละปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีมาเป็นแนวทางในการ
จัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

   แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

    2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะด าเนินการ 
    3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 

    4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

เค้าโครง แผนพัฒนาสามปี (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2558 ) แผนพัฒนาสามปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2  /ว0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง 

 ส่วนที่ 1 บทน า 
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แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดเค้าโครง
แผนพัฒนาสามปี ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
    องค์ประกอบ ประกอบด้วยลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และ
ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยน าเสนอดังนี้ 
 1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา(อาจเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 2.2 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 องค์ประกอบ 
 3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา 
 ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 
 4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ภาคผนวก ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                         ข การประเมินคุณภาพของแผน 
1.2  วัตถุประสงคใ์นการจดัท าแผนพัฒนาสามปี   

ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 นั้น มีวัตถปุระสงค ์ดังนี ้
                1. เพ่ือให้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา และสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

    2. เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดไปสู่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้เปน็ไปอย่างเท่าเทียมเสมอ
ภาค และเป็นธรรม 
     3. เพ่ือให้เกิดการจัดระบบการประสานงานระหว่างสว่นราชการในองค์กรและภายนอกองค์กร 

     4. เพ่ือก าหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์หรือเป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
     5. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมกับส่วนราชการอ่ืน  ๆ 
     6. เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่นรวมในการบรหิารการพัฒนาอย่างแท้จริง 

     7. เพ่ือจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารหรือข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณจัดสรร 
 



3 

 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
                      ขั้นตอนที ่1  การเตรียมการจดัท าแผน 
              1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม (งานนโยบาย
และแผน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญ และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ให้ผู้บริหารทราบถึง
ภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไป และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี ห้วงปี พ.ศ.2559 ถึง พ.ศ. 2561 ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน    

    2. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม (งานนโยบายและแผน) จะแจ้งโครงการที่ได้รับการ
อนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม 

 ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
    1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีจะสรุปแผนพัฒนาสามปี พร้อมทั้งปัญหาความต้องการของ

องค์การบริหารส่วนต าบล น าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จะจัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคม และส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี รวมทั้งก าหนด
โครงการ/กิจกรรมที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 

      3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว ก็จะจัดประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้อง 
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 

    ขั้นตอนที ่3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
    1.การเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ือน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้องโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้ง
ข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอกเพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้ เพ่ือตอบสนองปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

    2. การวิเคราะห์ข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะสรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาน า 
เสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประ เมินผล
การพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา 

     ขั้นตอนที ่4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     หลังจากได้แนวทางแผนพัฒนาสามปี  ที่ สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามาด าเนินการหลังจากทราบภารกิจแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปีที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องท า 

   ขั้นตอนที ่5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา

คัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท า
รายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะ เวลา 
ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความส าเร็จโดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่
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จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
  ขั้นตอนที ่6 การจดัท ารา่งแผนพัฒนาสามปี 
    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้าโครงประกอบ ด้วย 

6 ส่วน เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี ให้
สมบูรณ์ต่อไป เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ให้น าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

    ขั้นตอนที ่7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามป ี
    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จะน าผลที่ได้จากขั้นตอน ที ่1 – 6 จัดท า

ร่างแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลจากนั้นจะน าร่างแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหารได้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 

    ในการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวมีองค์กรที่รับผิดชอบ ได้แก่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม (งานนโยบายและแผน) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม รวมถึง ส านักงาน/ส่วน/งานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานราชการ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคม และชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 เพ่ือให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ช่วยท าให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้
อย่างสะดวกและเกิดผลดี เมื่อได้จัดท าแผนพัฒนาฯไว้ก็ก่อให้เกิดการประหยัดและลดต้นทุนได้ เป็นอย่างดีลดความไม่แน่นอน
และป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้วการบริหารจะช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
และการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพ้ืนฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่  ๆพัฒนาแรงจูงใจระบบ
การวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการท างานของผู้บริหารและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นใน
กลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัด เจนว่าองค์การคาดหวังอะไร การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีส าหรับ
ผู้บริหารในอนาคตและพัฒนาการแข่งขัน การวางแผนที่มีประสิทธิภาพจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการแข่งขันกัน
มากกว่าองค์การบริหารสวนต าบลที่ไม่ได้วางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ การวางแผนจะก่อให้เกิดการประสานงาน
ที่ดีท าให้กิจกรรมต่างๆที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสาน งาน ในฝ่ายต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมี
ความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
ตลอดจนช่วยให้สามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานได้  ดังนี้ 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีแผนพัฒนาสามป ีเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เป็นเครื่องมือในการบริหารให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  3. เป็นการด าเนินการของหน่วยงานภายในองค์กรได้อย่างมีระบบและแบบแผน 
  4. เป็นการประสานงานแผนและโครงการให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  5. สามารถตรวจสอบ ควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  


