
แผนพฒันาสามปีเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2  (พ.ศ.2556 – 2558) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น  

ส่วนที่  1 
บทนํา 

                   องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี  (พ.ศ.2556-2558)  
ตั้งแต่วนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2555  สาํหรับนาํไปใชใ้นการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 โดยแผนพัฒนาสามปี  (พ .ศ . 2 5 56-2558)  จัดทํา ข้ึนตามขั้ นตอน ท่ีกําหนดไว้ในระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย การจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 และสอดคลอ้ง
กบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พ.ศ.2556-2560 ทั้งน้ี  แผนพัฒนาสามปี 
เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พฒันาท่ีจดัทาํข้ึนสาํหรับปีงบประมาณในแต่ละปี และมีความต่อเน่ืองท่ีเป็นแผนกา้วหนา้ครอบคลุมระยะเวลา
สามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาํทุกปี 

 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นไดรั้บมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริหาร
จดัการโครงการก่อสร้างพทุธมณฑลอีสานจงัหวดัขอนแก่น ใหแ้ลว้เสร็จทนัการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนใน
ปลายปี 2558  ประกอบกบัมีประชาชนในพ้ืนท่ีจงัหวดัขอนแก่น ไดรั้บความเดือดร้อน จากปัญหาการขาด
แคลนนํ้ าเพื่อการเกษตร เน่ืองจากแหล่งกกัเก็บนํ้ าต้ืนเขิน ทาํให้ไม่สามารถกกัเก็บนํ้ าไวใ้ชไ้ดอ้ย่างเพียงพอ 
และปัญหาดา้นการเดินทางและขนส่งผลผลิตดา้นการเกษตรท่ีไม่สะดวก เน่ืองจากไม่มีเส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน และสภาพเสน้ทางคมนาคมหลายเสน้ทางในเขตอาํเภอต่าง  ๆ ชาํรุดเป็นหลุมบ่อ ทาํใหก้ารสัญจรไม่
สะดวก และอาจนาํมาซ่ึงอุบติัเหตุจากการใชร้ถใชถ้นนได ้นอกจากน้ี องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ยงั
ไดรั้บขอ้เสนอปัญหาความตอ้งการพฒันาดา้นต่าง ๆ จากประชาชน เสนอมายงัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ขอใหพ้ิจารณาจดัทาํแผนพฒันาเพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ี ประกอบกบั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีภารกิจท่ีจะตอ้งดาํเนินการในการจดับริการสาธารณะใหก้บัประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีให้ไดรั้บความสะดวก และพฒันาทอ้งถ่ินให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ซ่ึงเป็นโครงการพฒันา
ใหม่ท่ีไม่ปรากฏในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2556-2558) จึงจาํเป็นท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
จะตอ้งจดัทาํแผนพฒันาสามปีเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2556-2558) สาํหรับนาํไปจดัทาํขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ต่อไป 
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แผนพฒันาสามปีเพิม่เติม ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2556 - 2558) องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

1.1 ลกัษณะของแผนพฒันาสามปีเพิม่เติม 
  (1) เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียดโครงการพฒันา ซ่ึงสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
  (2) เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพฒันาและเป้าหมายการพฒันาท่ีชดัเจน ท่ีจะนาํไป
ดาํเนินการตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้
  (3) เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมพฒันาท่ีจะดาํเนินการในช่วงระยะเวลาสามปี 
  (4) เป็นเอกสารท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันากบังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีเพิ่มเติมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดทําแผนพฒันาสามปีเพิม่เตมิ 
  (1) เพื่อนาํไปใชเ้ป็นกรอบการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีเพิ่มเติมขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น และการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
 (2)  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการประสานและบูรณาการโครงการระหวา่งองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และหน่วยงานอ่ืน  
  (3) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการกาํกบั ติดตาม การแปลงแผนยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติัใหบ้รรลุสู่
วิสยัทศัน์และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา รวมทั้งใชใ้นการบริหารงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ใหเ้กิดความคุม้ค่า และประโยชน์สูงสุด   
  (4) สาํหรับเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพฒันาสามปีเพิม่เตมิ 
  การจดัทาํแผนพฒันาสามปีเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2  (พ.ศ.2556– 2558) ขององคก์ารบริหารส่วน
จังหวดัขอนแก่น ดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาํ
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 3 ขอ้ 22 ซ่ึงสรุปขั้นตอนการจดัทาํแผนพฒันา
สามปีเพิ่มเติม มีดงัน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1  การรวบรวมแผนงาน/โครงการ  ขั้นตอนน้ีจะเป็นการประสานและรวบรวม
แผนงาน/โครงการพฒันาจากส่วนราชการต่าง ๆ และขอ้เสนอความตอ้งการพฒันาจากประชาคมทอ้งถ่ิน  
 

 ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ  นาํแผนงาน/โครงการตามขั้นตอนท่ี 1 มา
วิเคราะห์ และจัดลาํดับความสําคัญ  เพื่อนําไปจัดทาํ “ร่าง” แผนพฒันาสามปีเพิ่มเติม โดยได้กําหนด
หลกัเกณฑใ์นการวิเคราะห์กลัน่กรองแผนงาน/โครงการ  เพื่อใหก้ารนาํโครงการไปดาํเนินการเกิดประโยชน์
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สูงสุดแก่ประชาชนในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนไดต้รงตามความตอ้งการของประชาชน โดย
มีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาแผนงาน/โครงการ ดงัน้ี 
   (1) พิจารณาถึงความสอดคลอ้งของแผนพฒันากบักรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น 

 (2) พิจารณาถึงความสอดคลอ้งของโครงการพฒันากบัประเดน็หลกัการพฒันาท่ี 
คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น กาํหนดไว ้ 

 (3) พิจารณาความสอดคลอ้งของโครงการพฒันากบัสถานะทางการคลงัและทรัพยากรใน 
การบริหารจดัการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
          (4) จดัเรียงลาํดบัความสาํคญั และความเร่งด่วนของโครงการ กล่าวคือ โครงการท่ีมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนและมีความจาํเป็นเร่งด่วนมากตอ้งนาํไปปฏิบติัก่อน โดยแยก
ประเภทของโครงการเป็น 3 ประเภท คือ 
   1) โครงการท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นดาํเนินการเอง 
   2) โครงการท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นอุดหนุนใหห้น่วยงานอ่ืนดาํเนินการ
ตามท่ีมีระเบียบ กฎหมายกาํหนดไว ้
   3) โครงการท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงาน
อ่ืน รวมทั้งโครงการท่ีเกินศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
 

  ขั้นตอนที่ 3  การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2558) 
ประกอบดว้ยกิจกรรม 
           (1) การจดัทาํร่างแผนพฒันาสามปีเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2556 – 2558) โดยกองแผนและ
งบประมาณ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น ไดน้าํผลจากขั้นตอนท่ี 2  มาจดัทาํร่างแผนพฒันาสามปีเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2  (พ.ศ.2556 - 2558) ตาม
เคา้โครงท่ีกระทรวงมหาดไทยกาํหนด ซ่ึงประกอบดว้ย  6  ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 บทนาํ 
  ส่วนท่ี 2 สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานท่ีสาํคญั 
  ส่วนท่ี 3 สรุปผลการพฒันาทอ้งถ่ินในปีท่ีผา่นมา 
  ส่วนท่ี 4 ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 
  ส่วนท่ี 5 การนาํแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบติัและติดตามประเมินผล 
  ส่วนท่ี 6 บญัชีโครงการพฒันา    



ส่วนที ่1 บทนํา   4                  
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  (2)  จดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น เพื่อพิจารณาจดัทาํ “ร่าง” แผนพฒันาสามปีเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2  (พ.ศ. 2556 – 2558) ขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น  ในคราวการประชุม คร้ังท่ี 1/2556 วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 
 

  ขั้นตอนที่ 4  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2556 - 2558) 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดเ้สนอ “ร่าง” แผนพฒันาสามปีเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2556 – 2558) 
ต่อคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พิจารณา ในคราวประชุมคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 
15 กุมภาพนัธ์ 2556  และคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีมติให้ความเห็นชอบ  
“ร่าง” แผนพฒันาสามปีเพิ่มเติมฉบบัดงักล่าว 
 

  ขั้ นตอนที่  5  การขออนุ มัติ และประกาศใ ช้แผนพัฒนาสามปี เพิ่ม เติม  ฉบับที่  2                  
(พ.ศ.2556 - 2558) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดเ้สนอ “ร่าง” แผนพฒันาสามปีเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2  
(พ.ศ.2556 - 2558) ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น แลว้ 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น พิจารณาอนุมติัและประกาศใช้แผนพฒันาสามปีเพิ่มเติม           
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2556 - 2558)  ตั้งแต่วนัท่ี  4  มีนาคม 2556 โดยปิดประกาศใหป้ระชาชนไดรั้บทราบโดยทัว่กนั 
รวมทั้งแจง้ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประสานการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่นต่อไป  
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รูปที่ 1  แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนพฒันาสามปีเพิม่เตมิ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2556-2558)  
 

การรวบรวมแผนงาน/โครงการ

การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ

4 มีนาคม 2556

จัดทํา 
“ร่าง” แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม

พิจารณา 
“ร่าง” แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม

อนุมัติ

ประกาศใช้

คกก.พัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

คกก.สนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ

นายกองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัด

- คร้ังท่ี 1/2556 วันท่ี  14 ก.พ. 56

-คร้ังท่ี 1/2556 วันท่ี 15 ก.พ.56

- ส่วนราชการ
- ประชาคม

 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที ่1 บทนํา   6                  

แผนพฒันาสามปีเพิม่เติม ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2556 - 2558) องค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนพฒันาสามปีเพิม่เตมิ 
  (1) ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแปลงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติั ท่ีสอดคลอ้งกบั
ปัญหาเร่งด่วน และความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน สาํหรับนาํไปใชใ้นการจดัทาํงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมประจาํปี ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
  (2) ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการประสานและบูรณาการการพฒันาระหว่างองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และหน่วยงานอ่ืน  
  (3) ใชใ้นการกาํกบั ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 


