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1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพั ฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมขององคกรปกครองส วนท องถิ่น ที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่
จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาไปสูการปฏิบัติโ ดยมีหลักการคิดที่วา
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
ตามวัตถุ ป ระสงคแ ละเป า หมายที่ ตอ งการในแตล ะยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา ซึ่ ง จะมี ผ ลตอ วั ตถุ ป ระสงค
เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว
นอกจากนี้ แผนสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปโดย
นําโครงการ/กิ จ กรรม จากแผนพั ฒ นาสามป ในป ที่ จ ะทํ างบประมาณรายจ า ยประจํ าป ไปจั ดทํ า
งบประมาณ เพื่อใหกระบวนการการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความถูกตอง รอบคอบ ครบถวน และ
ผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
1.2 วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อนําไปใชเปนกรอบและแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวน
จังหวัด และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น
2 . เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานและบูรณาการโครงการระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนวยงานอื่น
3. เพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูก ารปฏิบัติใหบรรลุสู
วิสัยทัศนและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา รวมทั้งใชในการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดให
เกิดความคุมคา และประโยชนสงู สุด
4. เพื่อแกปญ
 หาความเดือดรอนของประชาชนในทองถิ่นและตอบสนองความตองการของประชาชน
ในทองถิ่น
5. สําหรับเปนเครื่องมือในการวางแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัด
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
กองแผนและงบประมาณ ดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปตอคณะผูบริหาร โดย
กําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและกําหนดปฏิทินงานไวอยางชัดเจน และแจงใหผูเกี่ยวของ
ทราบ ไดแก คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด หนวยงานภายใน สวนราชการที่เกี่ยวของ และประชาคมทองถิ่น
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ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด จะสรุปยุทธศาสตร
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของปญหาความ
ตองการของทองถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด จัดการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ประชาคมทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมพิจารณาทบทวนดู
วา จากยุท ธศาสตร แนวทางการพั ฒ นาที่ ไดคัดเลื อ ก และโครงการ/กิ จ กรรมที่ กําหนดไว ยัง มี ความ
เหมาะสมหรือไม ซึ่งสามารถเพิ่มเติมโครงการหรือตัดทอนลงได
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูล แบงไดเปน 2 ลักษณะ
3.1.1 ขอมูลเบื้องตน เพื่อประกอบการพัฒนาในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เชน ขอมูล
ประชากร อาชีพ รายได สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคมขนสง การลงทุน การพาณิชย ปญหา
อาชญากรรม สืบคนจาก Internet และประสานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.1.2 รวบรวมปญหาความตองการของประชาชน โดยวิธีเวทีประชาคมในระดับอําเภอทุก
อําเภอ โดยศูนยประสานงานอําเภอเปนผูรวบรวมสง
3.2 การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ
3.2.1 นําขอมูลที่ไดจากขอ 3.1.2 (ขอมูลจากการจัดทําเวทีประชาคมในระดับอําเภอ) มา
วิเคราะหอํานาจหนาที่
ขั้นตอนที่ 4 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
4.1 คณะกรรมการสนับ สนุนการจั ดทํ าแผนพัฒ นาองคการบริ ห ารสวนจั ง หวัด พิ จ ารณา
คัดเลื อกโครงการที่ส อดคลอ งกั บยุทธศาสตร และแนวทางการพั ฒ นาในชวงสามป มาจัดทํ ารายละเอี ยด
โครงการ ในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ โดยเนนการศึกษา
รายละเอี ย ดของกิ จ กรรมที่ จ ะดํา เนิน การในป แ รกของแผนพั ฒ นาสามป เพื่ อ ให ส ามารถนํ าไปจั ด ทํ า
งบประมาณรายจายประจําป
4.2 จัดพิมพโครงการโดยใชโปรแกรม Excel 1 โครงการตอ 1 แถว มอบหมายเจาหนาที่
จัดพิมพเปนรายอําเภอ ใน File อําเภอจะแบงออกเปน Sheet ตางๆ Sheet ละ 1 แนวทางการพัฒนา เพื่อ
ความสะดวกในการรวบรวมขอมูลประกอบเลมแผน
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
นําขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 - 4 มาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมีเคาโครง ประกอบดวย 6
สวน ดังนี้
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานทีส่ ําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
สวนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูก ารปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
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4
ขั้นตอนที่ 6 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนนี้เปนการเสนอ “ราง” แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 - 2558) ที่คณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนจัง หวัด พิจ ารณาใหความเห็นชอบแลว ตอนายกองคการบริ หารสวนจัง หวัด
พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556- 2558) และนําไปเปนขอมูลจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2556 ขององคการบริหารสวนจังหวัด และประกาศใหประชาชน และ
หนวยงานที่ เ กี่ยวขอ งไดรั บทราบโดยทั่ วกัน รวมทั้ ง แจ งส วนราชการที่ เ กี่ ยวขอ งเพื่อ ประสานการจั ดทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่น
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและ
สงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนด
แนวทางการดําเนินงาน และใชทรัพยากรบริหารของทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชเปนเครื่องมือในการ
ประสาน และบูรณาการการดําเนินโครงการพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่น
ใชในการกํากับ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอ
ประชาชนในทองถิ่น
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