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ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
จดุมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปียังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท า
งบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  
 แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  
ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี 
โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ ในแผนพัฒนาสามปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของ               
ห้วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 
 1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบ  และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

 แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
 3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
 4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 

        บทน ำ ส่วนที่ 1 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการด าเนินงานและประโยชน์ของ

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
2. เพ่ือให้ทราบถึงสภาพทั่วๆ ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
3. เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าโครงการไป

ปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ 
4. เพ่ือให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต และสามารถ

น ามาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเพียงใดหรือมีจุดเน้น
ไปทิศทางใด 

5. เพ่ือให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพ่ือน ามาจัดท าแนวทางการ
พัฒนาให้สอดคล้องกัน 

6. เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 
7. เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการต าเนินงานตามแผน 

พัฒนาสามปี อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนในปีต่อๆ ไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมใน
ท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็
จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็น
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผน 
 กองแผนและงบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วยงานการท าแผนพัฒนาเข้าพบกับคณะผู้บริหาร 

เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึง
ภารกิจ ที่จะต้องด าเนินการต่อไป และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. 2559–
2561 ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติโครงการดังกล่าวจะเป็น
การก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน เมื่อได้รับ
อนุมัติให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว

ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณา 
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3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา 

 4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
     4.1  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์  หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา   
     4.2  ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี        

4.3  มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสาม
ปีอย่างเหมาะสม 
     4.4  ให้ค านึงถึงงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทรัพยากรการบริหาร ฯลฯ  
เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ  แล้ว จะแยกประเภทโครงการออกอย่างน้อย  3  ประเภท 
      - โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการเอง 
      - โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทน 
      - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการส ารวจ 
และเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิ เคราะห์แนวทาง  
การพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง 

 ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 ขั้นตอนที่  5  การจัดท ารายละเอียด โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาคัดเลือก 
โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย  
ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 ขั้นตอนที่  6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปี โดยผ่านเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือความสมบูรณ์ของ
แผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 4  ส่วน   ดังนี้ 

   ส่วนที่   1    บทน า 

   ส่วนที่   2    สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

   ส่วนที่   3    การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
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   ส่วนที่   4    แนวทางการติดตามประเมินผล  

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด น าร่างแผนพัฒนา
สามปีที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา 

 ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
1.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพ่ือ

เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2.  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้ 

เป็นแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.  เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้วจะ

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 

เค้าโครงแผนพัฒนาสามปี 
 ส่วนที่  1   บทน า 

    ประกอบด้วยลักษณะของแผน  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
และประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   

 ส่วนที่  2   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา  
      ประกอบด้วย 

2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
      ประกอบด้วย   

3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3.2  บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา  
ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา 
ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 ส่วนที่  4  แนวทางการติดตามและประเมินผล 
      ประกอบด้วย 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
4.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ

ประเมินผล 

 ภาคผนวก ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                         ข การประเมินคุณภาพของแผน 
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ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 



2558

(บาท)

2559

(บาท)

2560

(บาท)

1 สวนสมุนไพรภายใต้โครงการ

ส่งเสริม อปท. ที่จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น

 - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี

ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร

-เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

 - จัดแหล่งเรียนรู้สวน

สมุนไพรสําหรับนักเรียนทุกคน

       45,000        50,000        50,000  - จํานวน

พรรณพืช 

ในสวนสมุนไพร

 - นักเรียนได้รับ

ความรู้และประโยชน์

จากแหล่งเรียนรู้

สวนสมุนไพร

อบจ.สตูล

รร.นิคมฯ

       45,000       50,000       50,000

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ

 11.5  ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  ( SBMLD )

 ตัวชี้วัด

KPI
ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

      - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 11 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ.2558-2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 2



จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จํานวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

 11.5  ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการ

จัดการศึกษาตลอดชีวิต  ( SBMLD )
1        45,000 1        50,000 1       50,000

 รวม 1        45,000 1        50,000 1       50,000

 ยุทศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ.2558-2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)

ปี 2559 ปี 2560

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์
ปี 2558

1
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