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ส่วนที่  1 
บทนํา 

                   พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 17 บญัญติัใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีหนา้ท่ีในการพฒันาทอ้งถ่ินและจดัทาํ
แผนพฒันาของตนเอง เพื่อเป็นกรอบในการกาํหนดทิศทางการพฒันาให้บรรลุไปสู่สภาพการณ์ท่ีตอ้งการ
ในอนาคต และสามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2548 กาํหนดองค์กรและกระบวนการการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
ระยะเวลาแลว้เสร็จของแผนพฒันา โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 กาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งจดัทาํแผนพฒันา 
รวม 2 แผนดว้ยกนั คือ 

1.  แผนยุทธศาสตร์การพฒันา เป็นแผนพฒันาระยะยาว โดยเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและ 
สังคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีกาํหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ท่ีสอดคลอ้งกับ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผน่ดิน ยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดั
และจงัหวดั อาํเภอ และแผนชุมชน 
  2. แผนพฒันาสามปี เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา โดยมีลกัษณะเป็นการกาํหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พฒันาท่ีจดัทาํข้ึนสาํหรับปีงบประมาณแต่ละปี และมีความต่อเน่ืองท่ีเป็นแผนกา้วหนา้ครอบคลุมระยะเวลา
สามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาํทุกปี 
 

 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน จึงเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ให้มีความคล่องตวั สอดคลอ้งกับศกัยภาพของทอ้งถ่ิน สามารถตอบสนองปัญหา และความ
ตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ  ยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั และนโยบายผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน ภายใตศ้กัยภาพการพฒันาของทอ้งถ่ินนั้น  

1.1 ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 
  (1) เป็นเอกสารท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์และเช่ือมโยงกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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  (2) เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพฒันาและวตัถุประสงคก์ารพฒันาท่ีชดัเจน และมี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ีทอ้งถ่ินจะนาํไปดาํเนินการตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้
  (3) เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมพฒันาท่ีทอ้งถ่ินจะดาํเนินการในช่วงระยะเวลา 
สามปี 
  (4) เป็นเอกสารท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันากบังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

รูปภาพที ่1  แสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนพฒันากบัการจัดทาํงบประมาณประจําปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดทําแผนพฒันาสามปี 
  (1) เพื่อนาํไปใชเ้ป็นกรอบการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น และการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
 (2)  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการประสานและบูรณาการโครงการพฒันาระหวา่งองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานอ่ืน  
  (3) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการกาํกบั ติดตาม การแปลงแผนยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัใหบ้รรลุสู่
วิสยัทศัน์และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา รวมทั้งใชใ้นการบริหารงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ใหเ้กิดความคุม้ค่า และประโยชน์สูงสุด   

แผนยทุธศาสตร์การพฒันา

แผนพฒันาสามปี

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี

แผนการดาํเนินงานประจาํปี
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  (4) สาํหรับเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพฒันาสามปี 
  การจดัทาํแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
ไดด้าํเนินการตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 3 ขอ้ 18 และแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด ซ่ึง
สามารถสรุปขั้นตอนการจดัทาํแผนพฒันาสามปีได ้6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและจัดเก็บข้อมูล ขั้นตอนนี้
ประกอบด้วยกจิกรรม ดังนี ้
   (1) การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลพื้นฐาน ประเด็นปัญหาสาํคญั และผล
การพฒันาในปีท่ีผา่นมา 
  (2)  การสํารวจความตอ้งการของประชาชนเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันา และวิเคราะห์
สรุปผลความตอ้งการพฒันาของประชาชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดัขอนแก่น 
  (3) การวิเคราะห์ขอ้มูล  ประกอบด้วย การประเมินผลการพฒันาท่ีผ่านมา  การวิเคราะห์
ศกัยภาพการพฒันาของทอ้งถ่ิน  และประเดน็ปัญหาสาํคญั  
  (4) การกาํหนดประเดน็หลกัการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
สภาพการณ์และปัญหาในทอ้งถ่ิน โดยมีกิจกรรมดาํเนินการ ดงัน้ี 
        1) จดัเวทีประชาคม ใน 26 อาํเภอ เพื่อแจง้แนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น และการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พร้อมรับฟังปัญหาความ
ตอ้งการและขอ้เสนอการพฒันาทอ้งถ่ินของประชาคมในจงัหวดัขอนแก่น  เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ในระดบัพื้นท่ี  และวางแผนพฒันาไดต้รงกบับริบทของพื้นท่ี แลว้นาํมาพิจารณาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสาม
ปีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  
       2) การสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตจงัหวดัขอนแก่น เก่ียวกบัความตอ้งการ
พฒันา ใน 26 อาํเภอ กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 5,200 ราย ไดรั้บแบบสาํรวจคืน จาํนวน 4,659 ราย คิดเห็นร้อย
ละ 89.60 โดยกาํหนดประเดน็ความตอ้งการพฒันาในแบบสาํรวจไว ้13 ประเดน็ 
 

 ขั้นตอนที่ 2  การรวบรวมแผนงาน/โครงการ  ประสานและรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พฒันาจากส่วนราชการ และสถานศึกษาในสงักดั และขอ้เสนอความตอ้งการพฒันาจากประชาคมทอ้งถ่ินท่ี
เสนอผา่นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น รวมถึงโครงการท่ีส่วนราชการอ่ืนเสนอขอรับ
เงินอุดหนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
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 ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารวิเคราะห์กลัน่กรองแผนงาน/โครงการ เพื่อนาํไป
จัดทาํ “ร่าง” แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาแผนงาน/โครงการ ดงัน้ี 
   (1) พิจารณาถึงความสอดคลอ้งของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น ระยะ 5 ปี พ.ศ.2554 - 2558 
  (2) พิจารณาถึงความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี
คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เห็นชอบ 

 (3) พิจารณาความสอดคลอ้งของโครงการพฒันากบัสถานะทางการคลงัและทรัพยากรใน 
การบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
          (4) จดัเรียงลาํดบัความสาํคญั และความเร่งด่วนของโครงการ กล่าวคือ โครงการท่ีมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนและมีความจาํเป็นเร่งด่วนมากตอ้งนาํไปปฏิบติัก่อน โดยแยก
ประเภทของโครงการเป็น 3 ประเภท คือ 
   1) โครงการท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการเอง 
   2) โครงการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืน
ดาํเนินการตามท่ีมีระเบียบ กฎหมายกาํหนดไว ้
   3) โครงการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งโครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 

  ขั้นตอนที่ 4  การจัดทําร่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 – 2557) ประกอบดว้ยกิจกรรม
           (1) การจดัทาํร่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) โดยกองแผนและงบประมาณ  ใน
ฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ได้
นําผลจากขั้ นตอนท่ี  1 - 3  มาจัดทํา ร่างแผนพัฒนาสามปี  (พ .ศ .2555 - 2557)  ตามเค้าโครง ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกาํหนด ซ่ึงประกอบดว้ย  6  ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 บทนาํ 
  ส่วนท่ี 2 สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานท่ีสาํคญั 
  ส่วนท่ี 3 สรุปผลการพฒันาทอ้งถ่ินในปีท่ีผา่นมา 
  ส่วนท่ี 4 ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
  ส่วนท่ี 5 การนาํแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบติัและติดตามประเมินผล 
  ส่วนท่ี 6 บญัชีโครงการพฒันา    
  (2)  การพิจารณาร่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557) โดยคณะกรรมการสนบัสนุนการ
จดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดป้ระชุมเพื่อพิจารณาจดัทาํ “ร่าง” แผนพฒันาสามปี                 
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(พ.ศ. 2555 – 2557) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ในคราวการประชุม คร้ังท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 28
มิถุนายน 2554  เพื่อตรวจสอบและพิจารณาแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันาสามปี  
 

  ขั้นตอนที่ 5  การพจิารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) โดย
ไดน้าํเสนอ “ร่าง” แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ต่อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ “ร่าง” 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ในคราวประชุมคร้ังท่ี 
2/2554 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2554 ก่อนเสนอนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พิจารณาอนุมติั 
และประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี  
 

  ขั้นตอนที่ 6 การขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 5557) องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดเ้สนอ “ร่าง” แผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2555 - 2557) ท่ีผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น แลว้ ต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น พิจารณาอนุมติัและประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) และแจง้ส่วนราชการและ
สถานศึกษาในสงักดั นาํไปใชเ้ป็นกรอบในการจดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ.2555 ของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น รวมทั้งประกาศแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ให้ประชาชน 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบโดยทัว่กนั รวมถึงแจง้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น และส่วนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประสานการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินต่อไป 
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การเตรียมการการเตรียมการ
รวบรวม รวบรวม/ /วเิคราะห์วเิคราะห์

ข้อมูลข้อมูล

การรวบรวมแผนงานการรวบรวมแผนงาน//โครงการโครงการ

การวเิคราะห์แผนงานการวเิคราะห์แผนงาน//โครงการโครงการ

30 30   มถุินายน มถุินายน  25512554

จัดทาํจัดทาํ   ““ร่างร่าง”” แผนพฒันาสามปีแผนพฒันาสามปี

พจิารณาพจิารณา ““ร่างร่าง”” แผนพฒันาสามปีแผนพฒันาสามปี

อนุมตัิอนุมตัิ

ประกาศใช้ประกาศใช้

คกก คกก. . พฒันาองค์การบริหาร พฒันาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวดัขอนแก่นส่วนจังหวดัขอนแก่น 

คกก คกก . . สนับสนุนการ สนับสนุนการ 

จัดทาํแผนพฒันาจัดทาํแผนพฒันา
องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วน
จังหวดัขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น 

นายกองค์การนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวดั บริหารส่วนจังหวดั 

ขอนแก่น ขอนแก่น 

ขั้นตอนการจัดทําแผนพฒันาสามปีขั้นตอนการจัดทําแผนพฒันาสามปี
ตามระเบียบตามระเบียบ มทมท. . ว่าด้วยการจัดทําแผนพฒันาท้องถิ่นของว่าด้วยการจัดทําแผนพฒันาท้องถิ่นของอปทอปท.. พพ..ศศ.2548.2548 

--ส่วนราชการส่วนราชการ
--เวทปีระชาคมเวทปีระชาคม

 
รูปที่ 2  แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557)  
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1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนพฒันาสามปี 
  (1) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีเคร่ืองมือในการแปลงแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาไปสู่การปฏิบติัในช่วงระยะ 3 ปี  ท่ีตรงกบัประเด็นปัญหาเร่งด่วน และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ท่ีครอบคลุมการพฒันาในทุกมิติ และเช่ือมโยงกบัแนวนโยบายการพฒันาใน
ระดบัต่าง ๆ  สาํหรับนาํมาใชใ้นการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานะการคลงัและ
ขีดความสามารถของทรัพยากรดา้นการบริหารจดัการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน  
  (2) ใช้เป็นเคร่ืองมือในการประสานและบูรณาการการดาํเนินโครงการพฒันาระหว่าง
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานอ่ืน  
  (3) ใช้ในการกํากับ ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 
 

 

 

 
 


