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พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ.2542 ได้ก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น 
ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องใช้ทรัพยากรและรายได้ของตนเอง 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้ก าหนด 
ประเภทของแผนพัฒนาไว้ 2 ประเภท คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนพัฒนาสามปี     
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด ยุทธศาสตร์ขึ้นใช้เป็นแนวทาง    
ในการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เป้าหมายประกอบกับกิจกรรม/โครงการที่จะ  ด าเนินการในระยะเวลา 3 ปี      
(พ.ศ.2559-2561) รวมทั้งมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบ แผนพัฒนาสามปีจึงเป็น แผนพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชน 
โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ  เทศบาลต าบลรังกาใหญ่จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปีขึ้น เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนา
ในการก าหนดกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพ ของพ้ืนที่ ปัญหาและความต้องการ   
ของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อไป  

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

ได้นิยามความหมายของแผนพัฒนาสามปีว่า“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดเป็นการ ก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น แผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี" แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการ
พัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนา หนึ่งๆอาจจะมีโครงการหรือกิจกรรมได้มากกว่า
หนึ่งโครงการหรือกิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ   
ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา      นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปี ยังต้องสอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วยการ
ประสานแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เทศบาลยังต้องใช้แผนพัฒนาสามปีเป็น
เครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนแผนพัฒนาสามปีจึงมีลักษณะกว้างๆ ดังนี้  

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี  
4. เป็นเอกสารที่แสดงการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 
  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ตามพระราช- 
บัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนด
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รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการก าหนดระยะเวลา          
และเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจน  เพ่ือให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจน               
ว่าในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่ สูงขึ้น             
มีอัตราก าลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปอีกด้วย 
 จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จะต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดมุ่งหมายหรือทิศทางในการ
พัฒนาของตนเองให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ   โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน  อันเป็นการแสดงให้เห็น       
ถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบ      
ตามท่ีราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น    
ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา             
การก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วย       
ในการก าหนดแผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุน            
ในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา ความต้องการ ได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว              
ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์ในขณะเดียวกันด้วย 
 หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นก็คือ การก าหนดจุดมุ่งหมาย               
ในการพัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้               
ทั้งนี้เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อย ๆ เมื่อมีปัญหาหรือความต้องการอะไรเกิดขึ้นก็ก าหนดแนวทาง
ด าเนินการเป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งนอกจากจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหา
มีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะแก้ไขได้ ดังนั้นการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในครั้งนี้   จึงเป็นโอกาสอันดี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย และแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของตนเองอย่างเป็นระบบ  ซึ่งนอกจากจะเป็น
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว  ยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย อย่างไร  
ก็ดี   เราสามารถสรุปวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีได้ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติการ 
2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4. เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

 
1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา                    
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า                  
แผนพัฒนาสามปี 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา               
ปัญหา ความต้องการ และข้อมูล น ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  

 
 
 

 

               ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยสังเขป 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ 
- จดัท าร่างแผนพฒันาสามปี 

คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ 
- ก าหนดประเดน็ หลกัการพฒันา 
  ร่วมกบัประชาคมทอ้งถ่ิน 
- พิจารณาร่างแผนพฒันาสามปี 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
- อนุมติัแผนพฒันาสามปี 
- ประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี 
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 การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ เทศบาล ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน  และ
เป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้ เทศบาลน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใช้ทรัพยากร            
การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 


