
ค ำน ำ 
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ของเทศบาลต าบลไหล่หิน จัดท าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได้ด าเนินการ
ตามขั้นตอนของระเบียบฯ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน ได้จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบ เพ่ือให้ประชาชนเสนอปัญหา ความต้องการ โครงการที่เกินศักยภาพของ
หมู่บ้าน และจัดท าแผนชุมชนประกอบการพิจารณาบรรจุลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ซึ่ง
นอกจากจะผ่านการคัดกรองจากหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบแล้ว ยังผ่านการพิจารณาในการประชุม
ประชาคมระดับต าบล เพ่ือจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหา ความต้องการ โครงการในภาพรวมต าบล โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน ได้ท าการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดย
ยึดความสอดคล้องของนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายอ าเภอ และนโยบาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือการน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นไปได้ และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริง 

ในการจัดท าแผนฯ ครั้งนี ้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ทั้งกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการทุกชุด ขั้นตอนในการด าเนินการ
จัดท าแผนรวมทั้งกระบวนการพิจารณาเห็นชอบของประชาคมหมู่บ้าน  ต าบล และสิ้นสุดที่การพิจารณาของ
คณะกรรมการพัฒนาตามล าดับ ซึ่งแผนพัฒนาสามปีนี้จะน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตามแผนฯ ของประชาชนในพื้นท่ีอีกด้วย 

เทศบาลต าบลไหล่หิน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนใน
ท้องถิ่น จึงมีภารกิจที่จะต้องด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เกิดผลในทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมที่ดียิ่งขึ้นไป ตามศักยภาพ ก าลัง และความสามารถของบุคลากรทุกส่วน ทุกฝ่าย
ในเทศบาลต าบลไหล่หิน ดังนั้น การมีแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาตามเป้าหมาย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
และงานแผนและงบประมาณ 

              เทศบาลต าบลไหล่หิน 
 
 
 
 
 
 
 

สำรบัญ 



 
 

เรื่อง           หน้ำ 
ส่วนที่ ๑ บทน ำ 

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี             ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี              ๒ 
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี             ๓ 
๑.๔ ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี            ๔ 

ส่วนที่ ๒ สภำพทั่วไปและข้อมูลทั่วไปของเทศบำลต ำบลไหล่หิน 
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป                ๕ 
๒.๒ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ                 ๙ 
๒.๔ ข้อมูลด้านสังคม             ๑๐ 
๒.๕ ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          ๑๑ 
๒.๖ ข้อมูลด้านอื่นๆ          ๑๓ 
๒.๗ ศักยภาพในต าบล               ๑๗ 

ส่วนที่ ๓ สรุปกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีท่ีผ่ำนมำ 
๓.๑ ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลไหล่หินในแผนพัฒนาที่ผ่านมา      ๑๘-๓๐ 

๑. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ           
๒. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ          

๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา          
๓.๓ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 

ส่วนที่ ๔ สรุปยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ      ๓๑-๓๘ 
๔.๑ หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลไหล่หิน        
๔.๒ วิสัยทัศน์การพัฒนา            
๔.๓ กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
     ในเขตจังหวัด 
๔.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล าปาง            
๔.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอเกาะคา            

ส่วนที่ ๕ สรุปบัญชีโครงกำรพัฒนำแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘   ๓๙-๔๑ 
๕.๑ รายละเอียดโครงการพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) เทศบาลไหล่หิน           ๔๒-๑๐๕ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 
 
๑. ลักษณะแผนพัฒนำสำมปี 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ให้ค านิยาม แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนา ที่จัดขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี 
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
  แผนพัฒนาสามปี  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ของเทศบาลต าบลไหล่หิน  เป็นแผนพัฒนาที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลได้พิจารณาอย่างรอบครอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการ
ด าเนินงานต่าง ๆ    ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน     เพ่ือให้เทศบาล
น ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด ซึ่งมีลักษณะสรุปได้  ดังนี้ 
  แผนพัฒนำสำมปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี      ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดย
มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี   โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปี
แรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้นมีสภาพความพร้อม ๒  ประการ  คือ 
  ๑.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ  โดยมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
  ๒.  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  มีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ  
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
  แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา  และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่

ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
๔. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี  มีดังนี้ 
๑.๒.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสามปีของเทศบาล 
๑.๒.๒ เพ่ือให้การด าเนินงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๒.๓ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการ/งาน/กิจกรรม ระหว่างส่วนราชการและ

เทศบาลที่ด าเนินการในพ้ืนที่ 
๑.๒.๔ เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้อย่างถูกต้อง 
๑.๒.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๓ ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
ขั้นตอนที่ ๑  การเตรียมการจัดท าแผน 

๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๓. จัดประชุมชี้แจ้ง 
๔. มอบหมายความรับผิดชอบ 
 

ขั้นตอนที่  ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
     ๑. คณะกรรมการสนับสนุนรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของ

ท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
        ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุมร่วมระหว่าง   คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณา   คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนว
ทางการพัฒนาที่สมควรน ามาเป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท า
โครงการ/กิจกรรม 
        ๓. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาแล้ว   เวทีการประชุมร่วมพิจารณาโครงการ /
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบ
ในการพัฒนา 

      ๔. พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแนวทางการ
พัฒนา  น าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบ     และจัดล าดับความส าคัญของโครงการ /
กิจกรรม  เพื่อบรรจุลงในพัฒนาสามปี  งบประมาณรายรับ  รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ขั้นตอนที่  ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๒. การวิเคราะหข์้อมูล 
๓. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

 
         ขั้นตอนที่  ๔  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

     ๑. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาแล้วคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
การพัฒนามาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

       ๒. พิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการตามแนวทางที่
คัดเลือก 

ขั้นตอนที่  ๕  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกโครงการที่

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามาจัดท าโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต  ผลลัพธ์ งบประมาณ  ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของ
แผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

ขั้นตอนที่  ๖  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย ๖ ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่  ๑  บทน า 
   ส่วนที่  ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของเทศบาล 
   ส่วนที่  ๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
   ส่วนที่  ๔  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี    
   ส่วนที่  ๕  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดโครงการพัฒนา 
   ส่วนที่  ๖  การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างไปปรับปรุงแล้ว 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  
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ขั้นตอนที่  ๗  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบการ 

พิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนออนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปี  ที่ผ่านความเห็นชอบ  จากคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
   ๓. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจาณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้วสภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ และแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  
คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

๔ ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
   ๔.๑ ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียง ได้รับบริการขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง

และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
   ๔.๒ สามารถลดความซ้ าซ้อนของโครงการ/งาน/กิจกรรม  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๔.๓  เป็นเครื่องมือให้ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง  สามารถติดตามโครงการ/งาน/กิจกรรมได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๔.๔ ท าให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 

--------------------------------------------------- 
 


