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บทน าบทน า  
1.1   ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

  แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักที่คดิว่า   

ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการ

พัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการได้มากกว่าหนึ่งโครงการที่จะต้องน ามาด าเนินการและเพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค ์   

และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  กล่าวคือ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

ไปจัดท างบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการ        

มีส่วนร่วมของประชาชน 

  ดังนัน้โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามป ี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วง

ระยะเวลาสามปีนัน้ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2 ประการ คอื 

  1.  มีความแนน่อนของกจิกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถงึความเป็นไปไดข้อง

โครงการ รวมทั้งผลประโยชนส์าธารณะที่จะได้รับจากโครงการ 

  2.  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง

รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน า ไปใช้ท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

  แผนพัฒนาสามป ี มลีักษณะกวา้งๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา  และวตัถุประสงคข์องแนวทางการพัฒนาที่

ชัดเจน  และมลีักษณะเฉพาะเจาะจงทีด่ าเนนิการ 

3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 

4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนากับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ี

 

 

 

สว่นที ่สว่นที ่๑๑ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

1.2.1   เพื่อแสดงความสมัพนัธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกนัระหว่างแผนยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาและการจดัท างบประมาณประจ าปี 

1.2.2   เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้อง และสามารถ

สนองตอบต่อยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2.3   เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ   ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน

เอกสารงบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรยีมการจัดท าแผน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อชี้แจง  วัตถุประสงค ์ 

ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงภารกิจที่จะต้อง

ด าเนินการต่อไป  และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปีผ่านปลัดองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดให้

ผู้บริหารทอ้งถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทาง

การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น

รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ  และนโยบายของผู้บริหารเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ

พัฒนาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัด 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  

แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล และแนวทางวเิคราะห์ข้อมูล 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการส ารวจ และเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้วยัง

จะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ  

ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  เพื่อเป็นข้อมูลที่จะต้องน ามาวิเคราะห์  แนว

ทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม  ได้อย่างถูกต้อง  โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล  ทั้งข้อมูล

ภายในองคก์ร  และข้อมูลภายนอกเพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์  SWOT ได้ 
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3.2 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ประกอบด้วย 4 กจิกรรมหลกัคือ 

1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผา่นมา 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณา

คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการ

พัฒนาในช่วงสามปี 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอยีดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง

กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมายผลผลิต  ผลลัพ ธ์  

งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชีว้ัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่

จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้สามารถน ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 

ขั้นตอนท่ี  6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามป ี

คณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่จัดท ารา่งแผนพัฒนาสามปี โดยมีเคา้

โครงประกอบด้วย  6 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่  1   บทน า 

ส่วนที่  2   สภาพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่  3   ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผา่นมา 

ส่วนที่  4   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

ส่วนที่  5   บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

ส่วนที่  6   การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบตัิ 

เมื่อด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี   แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนพัฒนาสามปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนพัฒนาสามปีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  แล้วส่งแผนพัฒนาสาม

ปีไปยังคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
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1.4   ประโยชนข์องการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้

พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง  

และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งประโยชน์

ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีสามารถแบ่งเป็นข้อๆได้ดังนี้ 

1.  องคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัมีแผนพัฒนาสามปี เพือ่น าไปปฏิบัติใหส้อดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ได้จดัท าไว้แล้ว 

  2.  องคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัมีแผนพัฒนาสามปี เพือ่ใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติในการ

ด าเนินการพัฒนาในช่วงสามปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั   ได้ใชง้บประมาณที่มอียูอ่ย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมี

ประสิทธิภาพ   และเป็นระบบ 

  4.  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสามารถใช้ทรัพยากรได้อยา่งประหยัด 

  5.  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสามารถประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  6.  องคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดสามารถก ากับติดตาม   และประเมินผลการท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 


