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 ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล รอบเมือง  ได้ท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อใช้เป็นแนวทางหรือ
ทิศทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งในส่วนของยุทธศาสตร์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ของต าบล รอบเมือง  ดังนี้ 
“รอบเมืองน่าอยู่  ความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐาน
เบื้องต้น น าสู่หลักการในการท าโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 

การจัดท าแผนสามปี  เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า  
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางเดียวกัน จะ
มีโครงการ /กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนายั่งยืน และน าไปสู่หัวใจของ
วิสัยทัศน์ได้ในที่สุด 

นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไปจัดท างบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง (พ.ศ.2560-2562) 
แผนพัฒนาสามปีที่องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ใช้การจัดท าต่อไปต้องมีลักษณะต่างๆ  

แบบเปิดกว้าง ดังนี้ 
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 

4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปี 
ดังนั้น โครงการที่บรรจุไปในแผนสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้น

ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 
1. ความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของกิจกรรม

รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ

รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะไปใช้จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
1. เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2. เพ่ือรองรับปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี  ให้สามารถแก้ไข 

ปัญหาความต้องการได้อย่างถูกต้อง ตรงความต้องการของประชาชน  
3. เพ่ือรองรับแผนงาน/โครงการบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานใน  

เขตจังหวัดปราจีนบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. เพ่ือสร้างสรรค์ให้ต าบลรอบเมือง เป็นต าบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน                                                                         
5. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ขององค์การบริหารส่วนต าบล รอบเมือง  และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
6. มีการพัฒนาต าบล รอบเมือง  ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งเรื่องการพัฒนาคน การพัฒนาเมือง การ

พัฒนาการบริหาร พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม 
7. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกคนในต าบลอย่างถ้วนหน้า และเท่าเทียมกัน 
8. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และร่วมมือกันกับประเทศในหลายด้าน ทั้งเวทีใน

ระดับทวิภาคี ในภูมิภาค และในเวทีโลก 
 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
เนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง เป็น 

การจัดท าแผนพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)  
 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตลอดจนโครงการต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในช่วงสามปี (พ.ศ.
2560-2562) จึงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลระยะ 5 ปี 
 ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) จึงได้พิจารณาข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาฯ ระยะ 5 ปี เป็นหลัก และมีการน าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546  หมวดที่ 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี “มาตรา 6 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และดีรับการตอบสนองความต้อง “ รวมถึงการน ากระบวนการตามแนวคิด PDCA  มาใช้ในขั้นตอนในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1. การเตรียมการจัดท าแผน 
1.1 ส านักปลัดฯ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท า 

แผนพัฒนาสามปี เขียนโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) โดยการก าหนดทรัพยากรด้านต่างๆ 
ที่มีอยู่ในแต่ละปี เช่น งบประมาณ คน วัสดุ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และ
น าเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติโครงการ เพ่ือชี้แจง
ต่อคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ ความส าคัญ ความ
จ าเป็น และภารกิจในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       1.2 ส านักปลัดฯ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) ที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล รอบเมือง คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานที่รับผิดชอบ และประชาคมทราบถึงกิจกรรม
และก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
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ขั้นตอนที่ 2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
        2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาฯ สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี พร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น 
รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด /อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น น าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
        2.2 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ประชุมร่วมกับประชาคมและ
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ /กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) 
        2.3 ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องด าเนินการในช่วงสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยการพิจารณาดังนี้ 
             (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือระหว่างแนวทางการ
พัฒนา 
             (2) พิจารณาโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการ
ของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลระยะ 5 ปี 
             (3) จัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560-2562) 
             (4) พิจารณาขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบล ในด้านงบประมาณ 
ทรัพยากรการบริหาร ระบบภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
       3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการส ารวจ
และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ดังนี้ 
        (1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลระยะ 5 ปี (พ.ศ.255 8-
2562) 
        (2) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ.2559 
        (3) บัญชีรายรับ –รายจ่ายจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
        (4) บัญชีรายรับ – รายจ่ายจริง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
        (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี 
        (6) นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 

        3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
        ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักและมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมดังนี้ 

(1)  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สรุปผลการ

พัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอท่ีประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล องค์กร
เอกชน และผู้น าชุมชนในต าบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใน
รอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินผลเป็น 2 ลักษณะ  
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(2)  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    เมื่อได้ประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ระยะ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ชุมชนในระยะเวลาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

(3) การจัดท าล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
      เมื่อได้มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ที่ประชุม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล จะร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนว
ทางการพัฒนาที่จะต้องด าเนินการโดยวิธีการจัดเรียงความส าคัญ ก่อน – หลัง 

(4)  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
      เมื่อได้มีการจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมกันพิจารณาทบทวน และยืนยันการจัดล าดับความส าคัญของแนว
ทางการพัฒนาโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (Swot Analysis) แล้วน าแนวทางท่ีได้มา
จัดท าเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562)    

ขั้นตอนที่ 4. การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
     4.1 เมื่อได้มีการจัดท าแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี (พ.ศ.2560-2562) แล้ว การ

พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ระยะ 5 ปี  มาจัดท าเป็น
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี (พ.ศ.25 60-2562) จะพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์จากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

     4.2 เมื่อได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ /กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ
ตามแนวทางการพัฒนา ซึ่งการพิจารณาจะต้องพิจารณาในประเด็นดังนี้ คือ 

  - กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
ก าหนดอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้โครงการ /กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีโครงการ /กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลด าเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 

  - จัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรม ทั้งภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่าง
แนวทางการพัฒนา 

  - ความเชื่อมโยงของโครงการ /กิจกรรม ทั้งในด้านกระบวนการ การด าเนินงานและใน
ด้านของผลการด าเนินการเพ่ือบรรลุโครงการ/กิจกรรมในปีต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม 

 - การคัดเลือกโครงการ /กิจกรรม จากความจ าเป็นเร่งด่วน ขีดความสามารถทาง
ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล และความเชื่อมโยงของโครงการ /กิจกรรมและระยะเวลาที่จะ
ด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณา

คัดเลือกโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) น ามาจัดท ารายละเอียดโครงการประจ าปี (พ.ศ.25 60-2562) โดย
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) งบประมาณและที่มา
ระยะเวลาด าเนินการผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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       ทั้งนี้ โครงการ /กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า ประกอบด้วย โครงการ /กิจกรรม 
3 ประเภท ตามแหล่งที่มาของงบประมาณคือ 

      1. โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      2. โครงการ/กิจกรรมที่ขอเงินอุดหนุน/เงินถ่ายโอน ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
         - เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณด าเนินการจ านวนมาก 
         - เป็นโครงการ /กิจกรรมที่จ าเป็นต้องใช้ทักษะเทคนิค วิธีการด าเนินการ ที่เกินขีด

ความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบล 
         - เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน                                                                                    
         - เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนด 
      3.โครงการ/กิจกรรมที่อุดหนุนเงินให้กับหน่วยงานอื่น เช่น ส่วนราชการ องค์กรเอกชน กลุ่ม

อาชีพ ฯลฯ 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าร่าง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
           บทที่ 1 บทน า  
           บทที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
           บทที่ 3 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
           บทที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 

          ภาคผนวก 
      2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าเวทีประชาคม

ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรเอกชน ผู้น าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) และรับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงเป็นแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

     3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล น าเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว ต่อคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
      1. คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล น าเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.

2560-2562) ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอในกรณีที่มีการมอบอ านาจ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

      2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอบเมือง  น าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอใน
กรณีท่ีมีการมอบอ านาจเสนอขอรับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

      3. เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล จะส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามประกาศใช้และน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
รวมทั้งแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการ
พัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่ว
กัน  
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ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
1. ประโยชน์ของการจัดท าแผนสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบล รอบเมือง ได้

พิจารณาอย่างรอบคอบ ได้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่องมโยงและ
ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ ก าหนดแนวทาง
การด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้
ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่ ทั้งเรื่องเงิน คน วัสดุ อุปกรณ์  การบริหารจัดการ เป็นตัวประสานในการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุไปถึงแผนพัฒนาที่จะต้องจัดท าต่อไป 

2. แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนระยะปานกลางที่มีรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ แบบต่อเนื่อง 
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีท าให้สามารถวางแผนการพัฒนาแบบก้าวหน้ามีทิศทางที่แน่นอนต่อเนื่อง เกิดเป็น
รูปธรรมได้ง่าย 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปมีภารกิจตามอ านาจหน้าที่มากมายหลายด้าน  แต่มีทรัพยากร
อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอกับภารกิจที่จาเป็นต้องดาเนินการ  ดังนั้นการจัดท าแผนพัฒนา  จึงมีความส าคัญที่จะเป็น
ตัวก าหนดกรอบทิศทางส าหรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้รอบคอบเกิดประโยชน์คุ้มค่า
ที่สุด 

4. แผนงาน /โครงการในแผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนงาน /โครงการที่ได้รับการจัดล าดับปัญหาความ
ต้องการจากการท าประชาคม ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี ดังนั้นแผนพัฒนาสามปี
จึงเป็นแผนงาน /โครงการที่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  หรือสนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างตรงความต้องการ 

5. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เป็นมาตรการที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) กับการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

ขั้นตอน กิจกรรม องค์กร/หน่วยด ำเนินงำน 
1. การเตรียมการ
วางแผน 

-  เขียนโครงการขออนุมัติการจัดท าแผนฯ 
-  ประชุมชี้แจงคณะผู้บริหารและส่วนราชการ 

ส านักปลัด อบต. 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

2. การคัดเลือก
ยุทธศาสตร์ 

-  สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผน
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาระยะ  5  ปี  (พ.ศ. 2558 
-2562)  ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปัญหาความต้องการ 
-  คัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
-  ก าหนดโครงการ/กิจกรรม 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผน ของ อบต. 
คณะกรรมการพัฒนาของ  อบต. 
องค์กรเอกชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3. การเก็บรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล 

-  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
-  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
-  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
-  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในช่วงสาม
ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนของ อบต. 
 

4. การก าหนด
วัตถุประสงค์ 
และการวิเคราะห์ข้อมูล 

-  พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์จากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็นวัตถุประสงค
ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
-  พิจารณา ก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนของ อบต. 
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ขั้นตอน กิจกรรม องค์กร/หน่วยด ำเนินงำน 
5. การจัดท า
รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมพัฒนา 

-  คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาใน
ช่วงเวลาสามปี  น ามาจัดท ารายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2560 – 2562 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนของ อบต. 

 

6. การจัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปี      
(พ.ศ.2560-2562) 

- จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 
2562)  
- การจัดท าเวทีประชาคม เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนา
สามปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
น าไปปรับปรุง เป็นแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์
ต่อไป 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนของ อบต. 

 

7. การอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ. 2560 -
2562) 

- เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 
2562) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
- เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 
2562)  ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอขออนุมัติจากสภา 
- น าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  
ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ แล้ว นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลงนามประกาศใช้และน าไป
ปฏิบัติแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล  
 
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 


