
            ส�วนที ่ส�วนที ่ส�วนที ่ส�วนที ่1111    
บทนาํบทนาํบทนาํบทนาํ    

ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลป�กเตียน ได�ทํายุทธศาสตร�การพัฒนาเพ่ือใช�เป(นแนวทางหรือทิศทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป, ซ่ึงในส�วนของยุทธศาสตร�ได�กําหนดวิสัยทัศน� ของตําบลป�กเตียน ดังนี้ ตําบลป�กเตียนเป(นชุมชนน�าอยู� ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีแหล�งผลิตพืชผลทางการเกษตรท่ีปลอดภัยจากสารพิษ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และคงไว�ซ่ึง
ประเพณีท�องถ่ิน วิสัยทัศน�ดังกล�าวเป(นแนวทางหลักท่ีจะนําไปสู�พันธกิจ และจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาของตําบลป�กเตียน ซ่ึงเป(นข�อมูล
พ้ืนฐานเบ้ืองต�น นําสู�หลักการในการทําโครงการบรรจุในแผนพัฒนา 3 ป, 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป, เป(นการแปลงยุทธศาสตร�การพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดท่ีว�า ภายใต�
ยุทธศาสตร�การพัฒนาหนึ่ง จะมีแนวทางการพัฒนาได�มากกว�าหนึ่งแนวทางและภายใต�แนวทางเดียวกัน จะมีโครงการ/กิจกรรมท่ี
จะต�องนํามาดําเนินการเพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค�และเป<าหมายท่ีต�องการในแต�ละยุทธศาสตร�การพัฒนา ซ่ึงจะมีผลต�อวัตถุประสงค� 
เป<าหมาย จุดมุ�งหมายการพัฒนาย่ังยืน และนําไปสู�หัวใจของวิสัยทัศน�ได�ในท่ีสุด 

นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามป, เป(นแผนท่ีมีความสัมพันธ�ใกล�ชิดกับงบประมาณรายจ�ายประจําป,กล�าวคือ องค�การ
บริหารส�วนตําบลใช�การวางแผนพัฒนาเป(นเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป,      ไปจัดทํางบประมาณเพ่ือให�
กระบวนการจัดทํางบประมาณเป(นไปด�วยความรอบคอบ และผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชน 

1111....1111 ลักษณะของแผนพฒันาสามลักษณะของแผนพฒันาสามลักษณะของแผนพฒันาสามลักษณะของแผนพฒันาสามป, อป, อป, อป, องค�การบรหิารส�วนตาํบลงค�การบรหิารส�วนตาํบลงค�การบรหิารส�วนตาํบลงค�การบรหิารส�วนตาํบลป�กเตยีนป�กเตยีนป�กเตยีนป�กเตยีน    ((((พพพพ....ศศศศ....2552552552559999----2525252561616161))))    
แผนพัฒนาสามป,ท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลป�กเตียน ใช�การจัดทําต�อไปต�องมีลักษณะต�างๆ แบบเปFดกว�าง ดังนี้ 
1.เป(นเอกสารท่ีแสดงความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
2.เป(นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและมีลักษณะ           
  เฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
3.เป(นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเป(นห�วงระยะเวลาสามป, 
4.เป(นเอกสารท่ีแสดงความเชื่อมโยงระหว�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนากับงบประมาณรายจ�ายประจําป, 
ดังนั้น โครงการท่ีบรรจุไปในแผนพัฒนาสามป, โดยเฉพาะในแผนประจําป,แรกของห�วงระยะเวลาสามป,นั้น ควรมีสภาพ

ความพร�อมอย�างน�อย 2 ประการ คือ 
1.ความแน�นอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป(นไปได�ของกิจกรรมรวมท้ังผลประโยชน�

สาธารณะท่ีจะได�รับจากโครงการ/กิจกรรม 
2.กิจกรรมท่ีอยู�ในแผนประจําป,แรกของห�วงระยะเวลาสามป, ควรมีความพร�อมในเร่ืองรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิค

พอสมควร เพ่ือให�สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะไปใช�จัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป,ได�ต�อไป 
1111....2222 วัตถปุระสงค�ของการจดัทาํแผนพฒันาสามป, วัตถปุระสงค�ของการจดัทาํแผนพฒันาสามป, วัตถปุระสงค�ของการจดัทาํแผนพฒันาสามป, วัตถปุระสงค�ของการจดัทาํแผนพฒันาสามป, ((((พพพพ....ศศศศ....2552552552559999----2525252561616161))))    

1.เพ่ือสร�างสรรค�ให�ตําบลป�กเตียน เป(นตําบลน�าอยู�อย�างย่ังยืน                                                                        
2.เพ่ือให�เกิดการบริหารจัดการท่ีดี ขององค�การบริหารส�วนตําบลป�กเตียน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน 
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3.มีการพัฒนาตําบลป�กเตียน ให�ครอบคลุมทุกด�าน ท้ังเร่ืองการพัฒนาคน การพัฒนาเมือง การพัฒนาการบริหาร พัฒนา
อาชีพ พัฒนาสังคม 

     4.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกคนในตําบลอย�างถ�วนหน�า และเท�าเทียมกัน 
               5.เพ่ือแก�ไขปIญหาต�างๆ ให�หมดไปจากตําบลป�กเตียน    
    1.3 1.3 1.3 1.3 ขั้นตอนในการจดัทาํแผนพฒันาสามป,ขั้นตอนในการจดัทาํแผนพฒันาสามป,ขั้นตอนในการจดัทาํแผนพฒันาสามป,ขั้นตอนในการจดัทาํแผนพฒันาสามป,    ((((พพพพ....ศศศศ....2552552552559999----2525252561616161))))    
       1.การเตรียมการจัดทําแผน 
                2.การคัดเลือกยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนา 



                3.การเก็บรวบรวมข�อมูลและการวิเคราะห�ข�อมูล 
                4.การกําหนดวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนา 
                5.การจัดทําร�างแผนพัฒนาสามป, 
                6.การอนุมัติและประกาศใช�แผนพัฒนาสามป,                  

1111....4444     ประโยชน�ของการจดัทาํแผนพัฒนาสามป,ประโยชน�ของการจดัทาํแผนพัฒนาสามป,ประโยชน�ของการจดัทาํแผนพัฒนาสามป,ประโยชน�ของการจดัทาํแผนพัฒนาสามป,    ((((พพพพ....ศศศศ....2552552552559999----2525252561616161))))    
               ประโยชน�ของการจัดทําแผนสามป, เป(นเคร่ืองมือท่ีจะช�วยให�องค�การบริหารส�วนตําบลป�กเตียน          ได�พิจารณา
อย�างรอบคอบ ได�เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว�างแนวทางการดําเนินงานต�างๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและส�งผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเป(น
อุปสรรคต�อกัน เพ่ือให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการดําเนินงาน และการใช�ทรัพยากรการบริหารของ
ท�องถ่ินอย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุด โดยใช�ทรัพยากรการบริหารท่ีมีอยู� ท้ังเร่ือง เงิน คน วัสดุ อุปกรณ�  การบริหาร
จัดการ เป(นตัวประสานในการดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุไปถึงแผนพัฒนาท่ีจะต�องจัดทําต�อไป 
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ตารางแสดงความสมัพนัธ�ระหว�างขัน้ตอน  กิจกรรมและองค�กรหรอืหน�วยดาํเนนิงานตารางแสดงความสมัพนัธ�ระหว�างขัน้ตอน  กิจกรรมและองค�กรหรอืหน�วยดาํเนนิงานตารางแสดงความสมัพนัธ�ระหว�างขัน้ตอน  กิจกรรมและองค�กรหรอืหน�วยดาํเนนิงานตารางแสดงความสมัพนัธ�ระหว�างขัน้ตอน  กิจกรรมและองค�กรหรอืหน�วยดาํเนนิงาน    
ขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอนขัน้ตอน    กิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรม    องค�กรองค�กรองค�กรองค�กร////หน�วยดาํเนนิงานหน�วยดาํเนนิงานหน�วยดาํเนนิงานหน�วยดาํเนนิงาน    

1. การเตรียมการวางแผน -  เขียนโครงการขออนุมัติการจัดทําแผนฯ 
-  ประชุมชี้แจงคณะผู�บริหารและส�วนราชการ 

สํานักงานปลัด อบต. 
งานวิเคราะห�นโยบายและแผน 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตร� -  สรุปยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาระยะ 5 ป, (พ.ศ. 2556 -2560)  
ข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง ปIญหาความต�องการ 
-  คัดเลือกยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนา 
-  กําหนดโครงการ/กิจกรรม 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน 
ของ อบต. 
คณะกรรมการพัฒนาของ  อบต. 
องค�กรเอกชนและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 



3. การเก็บรวบรวมข�อมูล
และการ 
วิเคราะห�ข�อมูล 

-  การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ�านมา 
-  การคัดเลือกยุทธศาสตร�การพัฒนา 
-  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
-  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป, (พ.ศ. 
2559 -2561) 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
ของ อบต. 
.........................” .......................... 

4.  การกําหนด
วัตถุประสงค� 
และการวิเคราะห�ข�อมูล 

-  พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค�จากแผนยุทธศาสตร�การ
พัฒนามาจัดทําเป(นวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนาในช�วง
สามป, 
-  พิจารณา กําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

.........................” .......................... 

.........................” .......................... 

5. การจัดทํารายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา 

-  คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา
ท่ีสอดคล�องกับแนวทางการพัฒนาในช�วงเวลาสามป,  นํามา
จัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจําป,  พ.ศ. 2559 
– 2561 

.........................” .......................... 

6. การจัดทําร�าง
แผนพัฒนาสามป,(พ.ศ.
2559-2561) 

-  จัดทําร�างแผนพัฒนาสามป, (พ.ศ. 2559 – 2561)  
 - การจัดทําเวทีประชาคม เพ่ือเสนอร�างแผนพัฒนาสามป, 
และรับฟIงความคิดเห็น ข�อเสนอแนะและนําไปปรับปรุง เป(น
แผนพัฒนาสามป,ให�สมบูรณ�ต�อไป 

.........................” .......................... 

 
 
 
 
 
 
 

-  เสนอร�างแผนพัฒนาสามป, (พ.ศ. 2559 - 2561) ท่ีผ�าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วน
ตําบล เพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบ 
 

.........................” .......................... 

    
    

----4444----    
    



 
7. การอนุมัติและ 
ประกาศ 
ใช�แผนพัฒนาสามป, 
(พ.ศ. 2559 -2561) 

 
-  เสนอร�างแผนพัฒนาสามป,  (พ.ศ. 2559 -2561)  ท่ีผ�าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วน
ตําบลต�อคณะกรรมการ 
ประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินให�ความเห็นชอบ 
-  เสนอร�างแผนพัฒนาสามป, (พ.ศ. 2559 -2561) ท่ีผ�าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถ่ิน
เสนอขออนุมัติจาก สภาฯ 
-  นําร�างแผนพัฒนาสามป, (พ.ศ. 2559 –2561)    ท่ีผ�าน
ความเห็นชอบจากสภาฯ แล�ว นายกองค�การบริหารส�วนตําบล
ลงนามประกาศใช�และนําไปปฏิบัติแจ�งสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบล คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล 
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท�องถ่ิน และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังประกาศ
ให�ประชาชนได�รับทราบ 

 
คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหาร
ส�วนตําบล 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบล 
 

 


