
 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดยงานนโยบายและแผน 

เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 



ค าน า 

  คู่มือการจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปี เล่มนี้จัดท าขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้องในข้ันตอนการปฏิบัติงาน อย่างละเอียด โดยได้รวบรวมความรู้ทาง
วิชาการจากแหล่งต่าง ๆ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดท าแผน ซึ่งนอกจากรายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินการแล้ว ยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขไว้เพ่ือให้ผู้ที่ได้ศึกษาคู่มือเล่มนี้ได้น าไป
ประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยส านักงานปลัด งานนโยบายและแผน เทศบาลเมืองแม่โจ้  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานส าหรับใช้เป็นคู่มือในการ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปีของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ 
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หัวเรื่อง 
 ค าน า 

สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทน า 

๑.1 ความเป็นมา  
๑.2 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๒ 
๑.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
๑.๕ กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
๑.๖ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ส่วนที่ 2 แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนงานการจัดท าแผน 
  ๒.๑ แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  2.๒ กระบวนการจัดท าแผน  

ส่วนที่ ๓ รายละเอียด ขั้นตอน การปฏิบัติงาน 
  ๓.1 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

๓.2 การปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลงานปฏิบัติงานต ามกระบวนการ  
  4.1 การติดตามและประเมินผลงานปฏิบัติงานตามกระบวนการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ บทน า 

๑.๑ ความเป็นมา 

  นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอ านาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น โดยมิเพียงที่จะมีหน้าที่ให้บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคม
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้นนอกจากนี้ ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก าหนดหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จ า เป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นท่ี
เพ่ิมข้ึนและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรูปแบบการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นอิสระมากขึ้น 

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดท า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548” ขึ้น โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรเองเป็น 2 ประเภท คือ  (1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนา
ระยะยาว (2) แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวนและจัดท า
ทุกปี ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

1.2 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป ี

  1) เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนา
หนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการ เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด 

  2) เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีกล่าวคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าแผนพัฒนาสามปีใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยการ
น าโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายตามปีนั้นๆ เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และที่ส าคัญ
ได้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในภาคของการจัดท าประชาคม 



  3) เป็นแผนแบบหมุนเวียน นอกจากลักษณะหลักของแผนสามปีที่กล่าวข้างต้นแล้ว แผนสาม
ปียังมีลักษณะปลีกย่อยอีก อาทิเช่น เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็น
เอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และมีวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ 
เจาะจงท่ีจะด าเนินการ,เป็นเอกสารแสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี
, เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยง ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี

  (1) เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีแนวคิดที่ว่า ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนา
หนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งในที่สุดจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายจุดมุ่งหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

  (2) เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดท า
งบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี

  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเครื่องมือที่จะ
ช่วยในการพัฒนาอย่างรอบคอบ และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่
อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น ามาตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย เงิน 
คน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

๑.๕ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  - หนังสือที่ มท 0๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 255๘ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑.๖ วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ 

  การจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ”ฉบับนี้เพื่อช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแม่
โจ้ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 



๑.๗ ขอบเขตของกระบวนการ 

ส านักงานปลัด ได้ก าหนดขอบเขตของกระบวนงานการจัดท าแผนพัฒนาสามปี แบ่งเป็น ๗ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
ขั้นตอนที่6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
ขั้นตอนที่7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

๑.๕ ค าจ ากัดความ 

  “แผนพัฒนาสามปี ” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
  “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ”หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  “คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๖ หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
  รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลเชิง
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  ประสานงานกับหน่วยงานในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ
สาธารณูปการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานใกล้เคียงเก่ียวกับการวางแผนพัฒนา 
 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนงานการจัดท าแผน 

  ๒.๑ แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการ : การจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปีของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ :  ๑. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละข้ันตอน 

๒. ความสอดคล้องของแผนกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ 
ตัวชี้วัดกระบวนการ : จ านวนของขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 

ขั้นตอนการท างาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ (ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
ประชาคม ก.พ. – มี.ค. นท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้าส านักงาน

ปลัด/ปลัดฯ/จนท.ส านักงานปลัดฯ/
คกก.จัดท าแผน/คกก.สนับสนุน
แผนฯ 

รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/ความ
ต้องการจากประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
จัดท าประชาคมระดับชุมชน 

มี.ค. – พ.ค. นท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้าส านักงาน
ปลัด/ปลัดฯ/จนท.ส านักงานปลัดฯ/
คกก.จัดท าแผน/คกก.สนับสนุน
แผนฯ 

จัดท าร่างแผนฯ พ.ค. – มิ.ย. จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้าส านักงาน
ปลัด/ปลัดฯ/คกก./จนท.ส านักงาน
ปลัด 

ประชุม คกก.จัดท าแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

พ.ค. – มิ.ย. จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้าส านักงาน
ปลัด/ปลัดฯ/จนท.ส านักงานปลัดฯ/
คกก.จัดท าแผน/คกก.สนับสนุน
แผนฯ 

เสนอสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ มิ.ย. จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้าส านักงาน
ปลัด/ปลัดฯ/สภาฯ 

ประกาศใช้ มิ.ย. ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 



แผนภาพขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ประชาคม
หมู่บ้าน 

๒. รวบรวมน าข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/
โครงการจากการประชาคมหมู่บ้านเพื่อประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

๓. ประชาคมระดับ
ชุมชน 

๔. เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อ
สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ 

๕. ประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี 

๖. รายงานจังหวัดทราบ
สามปี 

๗. ประกาศให้ทราบเป็นแผนพัฒนา
เทศบาล 

๘. ฝ่ายบริหาร และเจา้หนา้ที่งบประมาณ
จัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

๙. เสนอให้สภาเทศบาลให้ความ
เห็นชอบ 

๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัต ิ

๑๑. นายกเทศมนตรีลงนามประกาศเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัต ิ

๑๒. ฝ่ายบริหารจัดการบริหารโครงการ 
- จัดท าเอง 

- สนับสนุนงบประมาณเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 

๑๓. ประช าชนติดตามโครงการต่างๆ 
- ตรวจสอบงบประมาณ 



๒.๒. กระบวนงานการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 

ล าดับที ่ กระบวนการท างาน วิธีการด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

 ส านักงานปลัดกระบวนงาน : 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 

1. แต่งต้ังคณะ กรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น/
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑.๑ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๒ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวด ๑ ข้อ ๗
และข้อ ๙ 

- ด าเนินการเมื่อ
คณะกรรมการชุดเดิม
หมดวาระแล้ว ซ่ึง
คณะกรรมการแต่ละ
ชุดมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละหนึ่ง
ปี 
- ภายในเดือน
พฤศจิกายน 

 

2. การเตรียมการจัดประชุม
ประชาคม 

๒.๑ คณะกรรมการพัฒนาแผน
ท้องถิ่นร่วมกับส่วนราชการ 
ผู้น าชุมชนหมู่บ้าน ก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่จัดเวที
ประชาคม รูปแบบ การจัดเวที
ประชาคมและระเบียบวาระ/ล 
ดับการน าเสนอ 
๒.๒ ประสานส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องทราบ เพื่อน า
แผนงาน/โครงการ เข้าร่วม
บูรณาการ 
๒.๓ แจ้งอ าเภอ/ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วม
กระบวนการ 
๒.๔ เชิญผู้แทนครอบครัวเข้า
ร่วมเวทีประชาคม ต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

- หนังสือเชิญ ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมบูรณาการ 
- แบบน าเสนอแผนงาน/
โครงการ 
- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวด ๑ ข้อ ๑๐ 
(๑) 

- ด าเนินการภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 

 

3. การประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน 

๓.๑ ผู้มาร่วมจัดเวทีประชาคม
ลงทะเบียนทุกคน 
๓.๒ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/
ผู้น าชุมชน/ประชาชน/
คณะกรรมการหมู่บ้านน าเสนอ
แผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุลง
ในร่างแผนพัฒนาสามปี 

หนังสือเชิญประชุม - 
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวด ๓ ข้อ ๑๗ 
(๑) 
- สมุดลงชื่อเข้าร่วม
ประชุมฯ 
- บันทึกรายงานการ
ประชุมประชาคมทุก
หมู่บ้าน ทั้ง 19 ชุมชน 
- ภาพถ่าย 
- แบบประเมิน 

- ด าเนินการเมื่อ
คณะกรรมการชุดเดิม
หมดวาระแล้ว ซ่ึง
คณะกรรมการแต่ละ
ชุดมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละหนึ่ง
ปี 
- ภายในเดือน
พฤศจิกายน 

 

 

 



ล าดับที ่ กระบวนการท างาน วิธีการด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

4 การรวบรวมน าข้อมูล
ปัญหา/ความต้องการ/
โครงการจากการประชาคม
หมู่บ้าน 

๔.๑ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง รวบรวมปัญหา/
ความต้องการ และรวบรวม
ข้อมูลของทั้ง 19ชุมชน 
๔.๒ จัดล าดับความส าคัญ 
ความจ าเป็นเร่งด่วนจากการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

- แบบเสนอแผนงาน/
โครงการแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 
19 ชุมชน 
- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวด ๓ ข้อ ๑๗ 
(๒) 
- บันทึกรายงานการ
ประชุม 

- ด าเนินการทันทีที่
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว
ทั้ง 19 ชุมชนภายใน
เดือนมีนาคม 

 

5 จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 5.๑ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นประสานกับประชาคม
หมู่บ้านในการรวบรวม 
วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นและ
จัดท าเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
5.๒ คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอด 
คล้องกับแนวทางการพัฒนา ที่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ก าหนด จัดท าแผนด าเนินงาน
และจัดท าร่าง 
5.๓ ก าหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา 
ความต้องการของประชาคม
และชุมชน โดยให้น าข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆและข้อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี 

- บันทึกรายงานการ
ประชุมประชาคมระดับ
ชุมชน 
- สรุปประเด็นปัญหา/
ความต้องการเพื่อ
จัดล าดับความส าคัญ 
- จัดแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาล 
- ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชน 
- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวด ๑ ข้อ ๑๐ 
(๒)และ ข้อ ๑๑ 

- ด าเนินการทันที
หลังจากประชาคม
ระดับชุมชน เสร็จสิ้น
แล้วภายในเดือน
พฤษภาคม 

 

 

 

 

 



ล าดับที ่ กระบวนการท างาน วิธีการด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

6 ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น /
คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

6.๑ เชิญคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเข้าประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดเพื่อพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาล 
6.๒ สรุปประเด็นปัญหาความ
ต้องการจากร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อน าเข้าระเบียบ
วาระเสนอสภาฯ พิจารณา
เห็นชอบต่อไป 

- หนังสือเชิญประชุม 
- สมุดลงชื่อผู้เข้าประชุม 
- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวด ๑ ข้อ ๑๒ 
- บันทึกรายงานการ
ประชุม 
- ภาพถ่าย 

- ด าเนินการทันที
หลังจากประชาคม
ระดับชุมชน เสร็จสิ้น
แล้วภายในเดือน
พฤษภาคม 

 

7 สภาพิจารณาเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาสามป ี

7.๑ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อ
สภาเทศบาลเพื่อให้ความ
เห็นชอบ 
7.๒ สภาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
7.๓ สภาท้องถิ่นลงมติ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการยกเมือ 
7.๔ บันทึกรายงานการประชุม
สภาฯ 

- หนังสือเชิญประชุม 
- ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- สมุดลงชื่อผู้เข้าประชุม 
- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวด ๓ ข้อ ๑๗ 
(๔) 
- บันทึกรายงานการ
ประชุมสภาฯ 
- ภาพถ่าย 

- ด าเนินการทันที
หลังจากจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และประชุม
คณะกรรมการฯ 
เสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาภายในเดือน
มิถุนายน 

 

8 ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

8.๑ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
8.๒ น าแผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น
ผู้น าชุมชนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน 
๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้
และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 
8.๓ อปท.ใช้แผนพัฒนาสามปี
เป็นกรอบในการจ าท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

- ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาสามปีและ
ประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี 
- รายงานให้ผู้ก ากับดูแล
ในระดับอ าเภอทราบ 
- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวด ๓ ข้อ ๑๗ 
(๔)และ หมวด ๕ ข้อ 
๒๔,๒๕ 

- ด าเนินการทันทีเมื่อ
ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เรียบร้อยแล้ว ภายใน
เดือนมิถุนายน 

 

 

 



ล าดับที ่ กระบวนการท างาน วิธีการด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

หมายเหตุ 

9 จัดท าแผนการด าเนินงาน 9.๑ คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาของ อปท.หน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ 
ที่ด าเนินการในพื้นที่ของ อปท. 
9.๒ จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
9.๓ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่าแผนการ
ด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผน
ด าเนินงาน 
9.๔ ปิดประกาศภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- เทศบัญญัติ 
- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวด ๕ ข้อ ๒๖ 

- ด าเนินงานให้แล้ว
เสร็จภายในเดือน
ธันวาคมของ
ปีงบประมาณนั้นหรือ
ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ตั้ง
งบประมาณ
ด าเนินการหรือได้รับ
แจ้งแผนงาน/
โครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพื้นที่ 
อปท.ในปีงบประมาณ
นั้น 

 

10 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

10.๑ ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
10.๒ คณะกรรมการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 
10.๓ ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
10.๔ รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
10.๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ี
10.๖ ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

- แผนพัฒนาสามป ี
- เทศบัญญัติ 
- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวด ๖ ข้อ 
๒๘,๒๙,๓๐และข้อ ๓๑ 

- ด าเนินการทันที
หลังจากจัดท า
แผนการด าเนินงาน
แล้ว ภายในเดือน
ธันวาคม 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียด ขั้นตอน การปฏิบัติงาน 



๓.๑ รายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
  จากแผนผัง/ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไป
ด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
  1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึง
ภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไป และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปีห้วงปีพ.ศ. …. ถึง …. 
ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าว จะเป็นการก าหนด ทรัพยากร
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่าง ชัดเจน (ตัวอย่างโครงการในภาคผนวก) 
  2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ ได้แก่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม 
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  1. ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
และ แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้องปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้ง
แรก ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้
เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ /กิจกรรมในแผนพัฒนา
สามปีต่อไปแต่ ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) ให้เวทีการประชุมร่วม
พิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและ และโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งในขั้นตอนนี้ ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไป จะสามารถคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้รวมทั้ง
ก าหนดโครงการ /กิจกรรม ที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 
  3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา 
 

โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 



2548 2549 2550 2551 
โครงการจัดการขยะมูลฝอย     

๑) การศึกษาความเป็นไปได ้ ..............    
๒) การจัดซื้อท่ีดิน   .................  
๓) การก่อสร้างสถานีขนถ่าย   ................  
๔) การก่อสร้างสถานท่ีก าจัดขยะ    ......................... 
๕) การซื้อเครื่องจักรกลหนัก  .............   
๖) การซื้อรถบรรทุกขยะ  .................   
๗) การซื้อถังขยะ ................    
๘) การว่าจ้างเอกชนด าเนินการเก็บ 
ขนขยะ 

.................    

 

(4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการ พิจารณาก าหนดกิจกรรม 
องค์กรปกครองจะต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ภาคการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบ การด าเนินการ
ในเรื่องนั้น ๆ 
  เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าว แลวจะตองแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสาม
ประเภท คือ 
  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง กล่าวคือมีขีดความสามารถ ทั้ง
ทางด้านก าลังเงิน ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 
  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงิน
อุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และภาคเอกชนอันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่
หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้รวมถึง 

  โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะ
กิจดังกล่าว) 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและก ารวิเคราะห์ข้อมูล 



  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูล
ประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน ามา
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้องโดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล
ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค) ได ้
  2. ก ารวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือการประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาการตัดสนใจเลือกแนว
ทางการพัฒนาในห้วงสามปีโดยมรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
  1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคม
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิง
ปริมาณและในเชิงคุณภาพ (ส าหรับองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย) 
  ๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาหลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่าน
มาแล้วให้ที่ประชุมตามข้อ ๑ร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี(ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือก
ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้)ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การ
พัฒนาใดที่ยังมิได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้นใหม่ก็
อาจก าหนดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 
  3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการ
พัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต้มความจ าเป็นในการด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญความจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัด
เรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนว
ทางการพัฒนาที่ถูกจัดล าดับความส าคัญอยู่ในล าดับหลัง ๆ จะไม่ต้อง น ามาปฏิบัติ เพราะการที่จะก าหนดแนว
ทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนา
สามปีนั้นอาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 
  วิธีการจัดล าดับความส าคัญ มีหลายวิธีตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพ่ือน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับความส าคัญท่ี
เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธีStrategic Issues Graph หรือวิธีอ่ืนๆซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 



  4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปีหลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนา
แล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทาง การพัฒนาเหล่านั้นมาด าเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควร
จะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพราะในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละ
บุคคลเป็นหลักดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรน า
แนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง 
ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา คัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  

ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   1. เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอ าชีพ 
   2. เพื่อส่งเสริมให้ประช าชนมีรายได้เสริม 
  บางครั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจน ามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในช่วงสามปี 
  2. ในขั้นตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุม
จะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยคือ 
  (1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
ก าหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 
  (2) พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการด าเนินงานและในด้าน
ของผลการด าเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
   
 

(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
  จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 



ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปีเพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารางแผนพัฒนาสามป ี
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมี
เค้าโครงประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
ส่วนที่ 6 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ส่วนที่ 7 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 

  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและ
รับฟังความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามป ี
  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับอ าเภอในกรณีที่มีการมอบอ านาจ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  2. ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอในกรณีที่มีการมอบอ านาจ 
เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
  3. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว สภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาจังหวั ด
คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลงานปฏิบัติงานตามกระบวนการ 



  แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้การด าเนินการและการให้บริการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดีขึ้น โดยหากมีสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป แนวโน้มการพัฒนาหรือ
ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นและศักยภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส านักงานปลัด เทศบาลเมืองแม่โจ้  ในฐานะเจ้าภาพใน
การบูรณาการในภาพรวม จะท าการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเพ่ือให้สอดคล้องกับ สภาวการณ์เพ่ือให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากว่าเดิม โดยมีการเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานที่ผ่านมา หรือ
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะการด าเนินงานใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังค านึงถึงความพึงพอใจและ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนอกจากจะท าให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนดไว้แล้วยังสร้างความพึงพอใจเชื่อมโยง สอดคล้องกับผลลัพธ์การจัดการกระบวนการ และหมวดอื่น ๆ 
ของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) โดยกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา ๓ ปีมี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีโดยจะมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินง าน
ส าหรับใช้ในการก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป ตลอดจนมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็น
ระยะ ๆนอกจากนี้การเผยแพร่และน ากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติโดยส านักงานปลัด งาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดท าคู่มือกระบวนการ ผังกระบวนการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน และถ่ายทอด
กระบวนการดังกล่าวให้ผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกระบวนการออกแบบกระบวนการและผู้ที่มีหน้าที่ในการน า
กระบวนการไปสู่การปฏิบัติให้เข้าใจ โดยมีกระบวนการเรียนรู้จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎี (นามธรรม) และภาคปฏิบัติ  (รูปธรรม) ท าให้เกิดกระบวนการคิดและฝึกปฏิบัติ
เพ่ือก่อให้เกิดทักษะ รวมทั้งน าไปสู่การถ่ายทอดและขยายผลจนเกิดเป็นเครือข่ายเป็นวัฒนธรรมการท างาน
ขององค์การในที่สุด อีกท้ังยังเกิดเครือข่ายในการ ท างานระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน
ปลัด  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในการปรับปรุงกระบวนการและทบทวนคู่มือ
กระบวนการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ สร้างความพึง
พอใจและประโยชน์สุขให้กับประชาชน 
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