ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิด ที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนา
หนึ่ง จะมีโครงการได้มากกว่าหนึ่งโครงการที่จะต้องนามาดาเนินการและเพื่อบรรลุถึง วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้ น แผนพัฒ นาสามปี เป็ นแผนที่มี ความสั ม พัน ธ์ใ กล้ ชิด กับ งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี โดยนาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบครอบ และผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดาเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ
2. กิจ กรรมที่อยู่ในแผนประจาปีแรกของห้ว งระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกาหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนาไปใช้ทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
1.2.1 เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและการจัดทางบประมาณประจาปี
1.2.2 เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้อง และสามารถสนองตอบ
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3 เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
1.3 ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรจัดทำแผน
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อชี้แจง วัตถุประสงค์
ความส าคั ญและความจ าเป็ น ในการจั ดท าแผนพัฒ นาสามปี เพื่ อให้ ผู้ บริห ารได้ ทราบถึง ภารกิ จที่จ ะต้อ ง
ดาเนินการต่อไป และดาเนินการเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปีผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำรพัฒนำ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทาง
การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้ง
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อาเภอ และนโยบายของผู้บริหารเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด จัดประชุมร่ว มระหว่างคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่สมควรนามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และแนวทำงวิเครำะห์ข้อมูล
3.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนั บสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการสารวจ และเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้วยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการ
ข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะต้องนามาวิเคราะห์ แนวทางการ
พัฒนาโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลภายใน
องค์กร และข้อมูลภายนอกเพื่อสามารถนามาวิเคราะห์ SWOT ได้
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3.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักคือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
ขั้นตอนที่ 4 กำรกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ
หลั ง จากได้ แนวทางการพั ฒ นาในช่ ว งสามปี แ ล้ ว ให้ ที่ ป ระชุ มร่ ว มกั น พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
วัตถุป ระสงค์ของยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นา มาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒ นาโดยพิจ ารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี
ขั้นตอนที่ 5 กำรจัดทำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้อง
กั บ แนวทางการพั ฒ นาในช่ ว งสามปี ม าจั ด ท ารายละเอี ย ดโครงการในด้ า นเป้ า หมายผลผลิ ต ผลลั พ ธ์
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ดาเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้สามารถนามาจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
ขั้นตอนที่ 6 กำรจัดทำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้า
โครงประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
เมื่อดาเนินการจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 กำรอนุมัติ และประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒ นาสามปี แล้ ว เสนอผู้ บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็ น แผนพัฒ นาสามปี ทั้งนี้ให้ ปิดประกาศแผนพัฒนาสามปีภ ายในสิ บห้ าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน แล้วส่งแผนพั ฒนาสาม
ปีไปยังคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
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1.4 ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
การจั ดท าแผนพั ฒ นาสามปี เป็น เครื่ องมือที่ จะช่ ว ยให้ อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัดชั ยภู มิ
ได้พิจ ารณาอย่ า งรอบครอบให้ เห็ น ถึ งความเชื่ อมโยงระหว่า งแนวทางการด าเนิ นงานต่างๆ ที่อ าจมี ความ
เชื่อมโยง และส่ งผลทั้งในเชิงสนั บสนุ น และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นนามา
ตั ด สิ น ใจก าหนดแนวทางการด าเนิ น งาน และใช้ ท รั พ ยากรการบริ ห ารของท้ อ งถิ่ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึ่งประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปีสามารถแบ่งเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแผนพัฒนาสามปี เพื่อนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทาไว้แล้ว
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแผนพัฒนาสามปี เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้ปฏิบัติในการ
ดาเนินการพัฒนาในช่วงสามปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดในการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นระบบ
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างประหยัด
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถกากับติดตาม และประเมินผลการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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