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บทน ำ 

1.1   ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 

  แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า   
ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนา
หนึ่ง  จะมีโครงการได้มากกว่าหนึ่งโครงการที่จะต้องน ามาด าเนินการและเพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงค์    และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  กล่าวคือ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ไปจัดท างบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบครอบ  และผ่านกระบวนการ        
มีส่วนร่วมของประชาชน 

  ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2 ประการ คือ 

  1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ 

  2.  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้ท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

  แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา  และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจน  และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 

3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 

4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

1.2.1   เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์                
การพัฒนาและการจัดท างบประมาณประจ าปี 

1.2.2   เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้อง และสามารถสนองตอบ
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2.3   เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ   ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

1.3 ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
ขั้นตอนที่ 1  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือชี้แจง  วัตถุประสงค์  

ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบถึงภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการต่อไป  และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปีผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 

ขั้นตอนที่ 2  กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทาง

การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้ง
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ  และนโยบายของผู้บริหารเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

ขั้นตอนที่ 3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และแนวทำงวิเครำะห์ข้อมูล 
3.1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการส ารวจ และเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้วยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ  ต้องการ
ข้อมูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะต้องน ามาวิเคราะห์  แนวทางการ
พัฒนาโครงการ/กิจกรรม  ได้อย่างถูกต้อง  โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล  ทั้งข้อมูลภายใน
องค์กร  และข้อมูลภายนอกเพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์  SWOT ได ้
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3.2  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลักคือ 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
ขั้นตอนที่ 4  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 
หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี 

ขั้นตอนที่ 5  กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง

กับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้ าหมายผลผลิต  ผลลัพธ์  
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปีเพ่ือให้สามารถน ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 

ขั้นตอนที่ 6  กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้า

โครงประกอบด้วย  4  ส่วนดงันี้ 
ส่วนที่  1    บทน า 
ส่วนที่  2   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
ส่วนที่  3   การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
ส่วนที่  4   แนวทางการติดตามประเมินผล    
เมื่อด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
ขั้นตอนที่ 7  กำรอนุมัติ และประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี   แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนพัฒนาสามปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนพัฒนาสามปีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  แล้วส่งแผนพัฒนาสาม
ปีไปยังคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
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1.4   ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ      
ได้พิจารณาอย่างรอบครอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความ
เชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามา
ตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ            
ซึ่งประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีสามารถแบ่งเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี ้

1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแผนพัฒนาสามปี เพื่อน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดท าไว้แล้ว 
  2.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแผนพัฒนาสามปี เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติในการ
ด าเนินการพัฒนาในช่วงสามปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นระบบ 
  4.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัด 
  5.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  6.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถก ากับติดตาม และประเมินผลการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 


