
ที่ มท 0810.2/ ว 712                                กระทรวงมหาดไทย 
                ถนนอัษฎางค  กทม. 10200  

        1    มีนาคม  2549 

เร่ือง   ซักซอมแนวทางการจดัทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550-2552) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทกุจังหวัด 

อางถึง   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

ส่ิงที่สงมาดวย    1. ตัวอยางประกาศแตงตัง้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวดั 
                           2. ตัวอยางประกาศแตงตัง้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ 

             3. รูปแบบเคาโครงกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจงัหวัด  
  4. แนวทางการจัดทําแผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2550-2552)  

                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548 ขอ 18 กําหนดวา แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหจดัทําและทบทวนใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนมถุินายนกอนงบประมาณประจําป  และขอ 6 การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตองสอดคลองกับระเบยีบ วาดวยการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นั้น 

               เนื่องจากขณะนี้ระเบียบ วาดวยการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวดัขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  อยูระหวางการพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และเนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองจดัทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550-2552) ใหแลวเสร็จภายในเดอืนมิถุนายน 2549 ดังนั้น เพือ่ใหการจดัทํา
แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการประสานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดวยกนัเองในเขตจังหวัด และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 จึงซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550-2552) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี ้

1. เพื่อใหมีผูรับผิดชอบในการประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จงึใหแตงตั้ง 
คณะกรรมการเพื่อทําหนาทีใ่นการประสานการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550-2552) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวดั ดังนี ้      
  1)  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด 
                                        ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง โดยมีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธาน
กรรมการ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ และมีรายละเอียดคณะกรรมการตามสิ่งที่
สงมาดวย 1ทั้งนี้ใหทองถ่ินจงัหวัดเปนผูชวยเหลือผูวาราชการจังหวัดในการดําเนนิการแตงตั้งคณะกรรมการฯ และ
จัดสงประกาศแตงตั้งคณะกรรมการฯ ใหองคการบริหารสวนจังหวดัดําเนินการตอไป 

/2) คณะกรรมการ... 
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        2)  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ  
                                        ใหนายอําเภอแตงตั้ง โดยประธานกรรมการใหมาจากการคัดเลือกกันเองของผูบริหาร
ทองถ่ินในเขตอําเภอ  เลขานกุารใหมาจากปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอาํเภอที่ประธานกรรมการ
คัดเลือก และมีรายละเอียดคณะกรรมการตามสิ่งที่สงมาดวย 2 ทัง้นี้ใหทองถ่ินอําเภอเปนผูชวยเหลือนายอําเภอ               
ในการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการฯ และจัดสงประกาศแตงตั้งคณะกรรมการฯ ใหจังหวัดเพื่อแจงใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดทราบ 
          ทั้งนี้ใหจังหวัด/อําเภอ แตงตั้งคณะกรรมการฯ ใหแลวเสร็จภายในวนัท่ี 10 มีนาคม 2549      

2. ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด จดัทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แลวจัดสงกรอบยุทธศาสตรฯ  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปน
แนวทางในการจัดทําแผนพฒันาสามปของตนเอง พรอมทั้งแจงคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ
อําเภอ โดยในการจัดทํากรอบยุทธศาสตรฯ ใหคณะกรรมการฯ เชิญประชุมผูบริหารทองถ่ินทุกแหงในเขตจังหวดั 
เพื่อรวมกนักําหนดกรอบยุทธศาสตรฯ  โดยกรอบยุทธศาสตรฯ มีรูปแบบเคาโครงปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3                 
ทั้งนี้ใหดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 17 มีนาคม 2549 

3. เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับกรอบยุทธศาสตรฯ แลวใหดําเนินการจดัทําแผนพัฒนา 
สามป (พ.ศ. 2550-2552) ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยมีแนวทางการจดัทาํแผนพัฒนาสามปปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4  ทั้งนี้                      
ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถนุายน 2549                                     

4. เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกาศใชแผนพัฒนาสามปแลว ใหผูบริหารทองถ่ินสง 
แผนพัฒนาสามปใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ (สําหรับแผนพัฒนาสามปขององคการ
บริหารสวนจังหวัด ใหสงไปยังคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด) 

5. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ พจิารณากลั่นกรองแผนพัฒนา              
สามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน วามคีวามสอดคลองกับกรอบยทุธศาสตรฯ หรือไม และเสนอความเหน็ตอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวดั พรอมทั้งจัดทาํ “บัญชีโครงการที่เกินศกัยภาพของเทศบาล
และองคการบริหารสวนตําบล” เสนอตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวดั 
              ทั้งนี้ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแผนพฒันาสามป
จากผูบริหารทองถ่ิน  

6. เมื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด ไดรับแจงผลการพิจารณา 
กล่ันกรองฯ พรอมบัญชีโครงการที่เกินศกัยภาพของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล และแผนพัฒนาสามป
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ใหพิจารณาใหความเห็นแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
แหงวามีความสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรฯ หรือไม และใหองคการบริหารสวนจังหวดันําโครงการจากบัญชี
โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ไปพิจารณาเพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่ (กรณทีี่องคการบริหารสวนจังหวัดจดัทําแผนพัฒนาสามปเสร็จแลว ให                 
จัดทําเปนแผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม) และพิจารณานําโครงการที่เกินศกัยภาพขององคการบริหารสวนจังหวดั                    
หรือเปนโครงการที่มีความจาํเปนแตไมอยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด และสอดคลองกับ               

/กรอบยุทธศาสตร... 





สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
 
 

ประกาศจังหวดั........................ 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวดั 

 
   เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550-2552) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการ
ประสานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาในภาพรวมของจังหวดั จึงแตงตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับจังหวดั ประกอบดวย 

(1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด      ประธานกรรมการ 
(2) ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน                    กรรมการ 

ระดับอําเภอทกุอําเภอ       
(3) เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน                  กรรมการ 

ระดับอําเภอทกุอําเภอ       
(4) หัวหนาสํานักงานจังหวัด        กรรมการ 
(5) ทองถ่ินจังหวดั       กรรมการ 
(6) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด                  กรรมการ/เลขานุการ 
(7) หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด                       กรรมการ/ผูชวยเลขานกุาร 

สํานักงานจังหวัด                                                      
    ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (1) จัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั โดยเชิญ
ประชุมผูบริหารทองถ่ินทุกแหง เพื่อนํายทุธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด 
มารวมกันกําหนดเปนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และจัดสงกรอบ
ยุทธศาสตรฯ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ  
  (2) พิจารณาใหความเห็นแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง วามีความ
สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรฯ หรือไม และใหองคการบริหารสวนจังหวดันําโครงการจากบัญชโีครงการที่เกิน
ศักยภาพของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล ไปพจิารณาเพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวดัตามอํานาจหนาที่ (กรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาสามปเสร็จแลว ใหจดัทําเปน
แผนพัฒนาสามปเพิ่มเติม) 
               (3)  ตรวจสอบโครงการจากแผนพฒันาเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล เพื่อมิใหโครงการ
ซํ้าซอนกับแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด    
                 (4)  พิจารณานําโครงการที่เกินศกัยภาพขององคการบริหารสวนจังหวดัหรือเปนโครงการที่มีความ
จําเปนแตไมอยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจงัหวัด และสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรฯ รวบรวมจดัทํา
เปน “บัญชีโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)” โดยใช
รูปแบบเคาโครงของแผนพัฒนาสามปในสวนที่ 5 เปนแนวทางในการจัดทําบัญชีโครงการฯ 
 

/โดยดําเนินการ... 
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   โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับแผนพัฒนาสามปจาก 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ หรือองคการบริหารสวนจังหวัด และแจงผลการพิจารณา             
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอทราบ 
                            

     ประกาศ ณ วนัที่  .....................................................พ.ศ. ......... 
 
     
 
 
        ผูวาราชการจงัหวัด.............. 
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ประกาศอําเภอ........................ 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ 

 
   เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550-2552) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ 
มีการประสานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาในภาพรวมของอําเภอ จึงแตงตั้งคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ ประกอบดวย 

(1) ผูบริหารทองถ่ินที่ไดรับการคัดเลือก     ประธานกรรมการ 
(2) ผูบริหารทองถ่ินในเขตอําเภอทุกคน     กรรมการ 
(3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวดัในเขตอําเภอทุกคน  กรรมการ 
(4) ทองถ่ินอําเภอ         กรรมการ 
(5) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอาํเภอทุกคน   กรรมการ 
(6) ขาราชการ อบจ.ที่นายก อบจ.มอบหมาย     กรรมการ 
(7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ประธานคณะกรรมการฯ คัดเลือก  กรรมการ/เลขานุการ 

                ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
 (1)  พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน วามีความสอดคลองกับ
กรอบยุทธศาสตรฯ หรือไม และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด 
       (2)  พิจารณานาํโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลและสอดคลอง
กับกรอบยุทธศาสตรฯ รวบรวมจัดทําเปน “บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลและองคการบริหารสวน
ตําบล” จัดสงใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด โดยใชรูปแบบเคาโครงของแผนพัฒนา
สามปในสวนที่ 5 เปนแนวทางในการจดัทาํบัญชีโครงการฯ 
                          โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวนัที่ไดรับแผนพัฒนาสามปจาก
ผูบริหารทองถ่ิน  
 

         ประกาศ ณ วนัที่  .....................................................พ.ศ. ......... 
 
 
 
 
        นายอําเภอ.............. 
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เคาโครงกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา                 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

 
สวนที่ 1 บทนํา 
                        โดยนําเสนอ ดังนี ้

        1.1 วัตถุประสงคในการจัดทํากรอบยทุธศาสตรฯ 
        1.2 ขั้นตอนในการจัดทํากรอบยุทธศาสตรฯ 
        1.3 ประโยชนของการจดัทํากรอบยุทธศาสตรฯ 
 1.4  ขอมูลทั่วไป/ศักยภาพการพัฒนาของจงัหวัด 

 
สวนที่ 2 แนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรฯ 
              โดยนําเสนอ ดังนี ้

- ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ 
- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจงัหวัด 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดั 
 

สวนที่ 3 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
              ทองถิ่นในเขตจังหวัด 
                     (รูปแบบแนบทาย)           

 
 

 
 
 
 



สวนที่ 3  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
            

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา หมายเหตุ 
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แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550-2552) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
            เพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชนโดยมี
แผนพัฒนาเปนเครื่องมือ ดังนั้น เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดรับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดัแลวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาดําเนนิการ ดังนี ้
 1.   เตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป กําหนดแนวทางการพัฒนา และจดัประชุมประชาคม
ทองถิ่น  ท้ังนี้ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม – เมษายน 2549 โดยใหพจิารณาดําเนินการ ดังนี ้

1) ใหจดัทําแผนพัฒนาสามปใหมีความสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                        
โดยหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหรือจัดทําแผนยุทธศาสตร                 
การพัฒนาขึ้นใหม  ใหใชรูปแบบเคาโครงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีองคประกอบ ดังนี้ (ผนวก ก)  
   บทที่  1  บทนํา 
  บทที่  2  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  บทที่  3  การวเิคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน 
  บทที่  4  วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
  บทที่  5  ยุทธศาสตร และแนวทางการพฒันาทองถ่ิน  
  บทที่  6  การนาํแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการตดิตามประเมินผล         

2) การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550-2552) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจ 
ทบทวนจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2549-2551) โดยนําโครงการที่กําหนดไวจะดําเนินการในป 2550 และ 2551                  
มาใช หรืออาจพิจารณาทบทวน ปรับปรุงโดยการกําหนดรายละเอียด วตัถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ หรือ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการใหมและเพิ่มเติมโครงการสําหรับป 2552 

3) ใหยดึถือปรัชญาและแนวคดิเศรษฐกจิพอเพียง อันประกอบดวย 3 ลักษณะคือ ความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมภีูมิคุมกันที่ดใีนตวั เปนแนวทางในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาในพืน้ที ่
โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกไขปญหาความยากจนของประชาชน ใหยึดหลักความพอเพยีงใน 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล/
ครอบครัว ระดับชุมชน/องคกร และระดับประเทศ โดยบูรณาการใหสอดคลองกับนโยบายของรฐับาลที่มีการปฏิบัติ
ในพื้นที่ เชน โครงการคาราวานแกจน โครงการพัฒนาศกัยภาพหมูบาน/ชุมชน การเสริมสรางความเขมแข็งให
ชุมชน โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภณัฑ 

4) ใหความสําคญักับการพัฒนาทุนทางสังคม ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(สศช.) ไดกําหนดใหเปน “วาระแหงชาต”ิ  ที่สําคัญเรื่องหนึ่ง เพื่อปูพืน้ฐานคนไทย        
และสังคมไทยสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Society) ไดอยางรูเทาทันทามกลางสถานการณ                  
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ในสังคมโลก และเกดิประโยชนตอการพฒันาประเทศใหเจริญเติบโตอยางกาวหนา 
สมดุล ยั่งยืน และนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยรวม โดยมีองคประกอบ 3 ทนุ ไดแก                         
ทุนมนุษย ทุนที่เปนสถาบัน และทุนทางปญญาและวัฒนธรรม  

5) การดําเนนิงานเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ซ่ึงถือเปนนโยบายเรื่องหนึ่งในแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) และจะมีการขบัเคลื่อนตอไปในแผนฯ  ฉบับที่ 10  

/โดยมี... 
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โดยมีเปาหมายมุงเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ดวยกระบวนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคมใน 5 มิติ คือ มิติเมืองปลอดภยั มิติเมืองสะอาด มิติเมืองคณุภาพชวีิต มติิเมืองธรรมาภิบาล 
และมิติเมืองวฒันธรรม จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาดําเนินการในเรื่องดังกลาวดวย 

6) ใหนําขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2 ค) และ 
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป   

7) ใหคํานึงถึงการใชประโยชนที่ดินประเภทตาง ๆ อยางเหมาะสม ในกรณีที่องคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินมีการจดัทําผังเมืองหรือผังตําบลแลว ใหใชผังเมืองหรือผังตําบลเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปดวย      

8) ใหคํานึงถึงหลักการบูรณาการโครงการ ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน  
และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกบัหนวยงานอืน่ ๆ กลาวคือ โครงการที่มีวัตถุประสงครวมกันและสามารถ
จัดกิจกรรมสนับสนุนซึ่งกนัและกนัได หรือโครงการลักษณะ/ประเภทเดียวกันทีม่สีถานที่ตั้งอยูในเขตติดตอกนั  
หากสามารถจัดทําโครงการพรอมกัน ซ่ึงสามารถประสานรูปแบบหรืองบประมาณใหมีลักษณะสอดคลอง 
ตอเนื่องกันแลว ใหทาํการประสานและบูรณาการโครงการ เพื่อลดความซ้ําซอน ประหยัดงบประมาณและทําให 
ประชาชนไดรับประโยชนมากยิ่งขึ้น 

9) แผนพัฒนาสามป จะมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอยีดของโครงการพัฒนาภายใต 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ดังนัน้ในการจัดทําโครงการใหคํานงึถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ โดย
คํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ ทัง้นี้ เพื่อใหแผนพัฒนาสามป 
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปที่ใกลเคียงความจริง และในการจดัทําโครงการใหมีการจดัลําดับ
ความสําคัญ ความเรงดวนของโครงการ กลาวคือ โครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนและมีความ 
จําเปนเรงดวนมากตองนําไปปฏิบัติกอน โดยอาจแยกประเภทของโครงการออกอยางนอยเปน 3 ประเภท คือ                     
                                                (1) โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง   
         (2) โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนนิการตามที่
มีระเบียบ กฎหมายกําหนดไว   
          (3) โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอืน่ 
รวมทั้งโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

10) ใชหลักการมสีวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดย 
         (1) ใหสนับสนุนใหมกีารจัดทําแผนชุมชนใหเกิดขึน้ในทกุพื้นที่ โดยการใหคําแนะนํา 

ในการจดัทํา ใหความชวยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนขอมูลเพื่อการจดัทําแผนชุมชน สนับสนุนการจัดเวที
ประชาคมและพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม ที่ตองดําเนนิการรวมกับชุมชน หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินขีด
ความสามารถของชุมชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป 
                                           (2) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม ที่เปนปญหาความตองการของประชาชนจาก
การจัดเวทีประชาคมทองถ่ินมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ทั้งนี้เพือ่สรางกระบวนการมีสวนรวมในพื้นที่                  
บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนา เพื่อเปนจุดเชื่อมตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับปญหา
ความตองการของประชาชน ซ่ึงจะนําไปสูความเหน็พองตองกัน และการทํางานรวมกันของภาคีการพัฒนาตางๆ ใน 

/พื้นที่... 



-3- 
 
พื้นที่ เกดิผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจแหงรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา และตอบสนองความตองการของประชาชน  
        การมีสวนรวมของประชาชน ถือเปนกระบวนการสําคัญที่ตองดําเนนิการ และตองมีประชาคม 
เขารวมประชมุทุกครั้ง และมีการจัดทําบนัทึกรายงานการประชุม เพื่อเปนการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจากภาคประชาชน และหนวยงานที่เกีย่วของในภายหลัง                                 
 2.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาสามป และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพฒันาสามป ท้ังนี้ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดอืนพฤษภาคม 
2549 โดยใหใชรูปแบบ เคาโครงแผนพัฒนาสามป ซ่ึงใหใชตั้งแตแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550- 2552) เปนตนไป 
โดยมีองคประกอบ ดังนี้ (ผนวก ข)      
      บทที่  1  บทนํา 
    บทที่  2  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานทีสํ่าคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    บทที่  3  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปทีผ่านมา 
    บทที่  4  ยุทธศาสตร และแนวทางการพฒันาในชวงสามป 
    บทที่  5  บัญชีโครงการพัฒนา 
  บทที่  6  การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ   

3. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใชแผนพัฒนาสามป ท้ังนี้ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ภายในเดือนมถิุนายน 2549 
                                 สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อใหความเหน็ชอบกอนแลวนายกองคการบริหารสวนตําบล จงึพิจารณาอนมุัติและประกาศใช ดังนัน้ หาก
สภาองคการบริหารสวนตําบลมิไดกําหนดสมัยประชุมสามัญไวภายในเดือนมิถุนายน 2549 ใหเสนอขอเปดประชมุ
วิสามัญ เพื่อพจิารณารางแผนพัฒนาสามป โดยใหพิจารณาดําเนินการและเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
อนุมัติและประกาศใชใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2549 

4. เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกาศใชแผนพัฒนาสามปแลว ใหผูบริหารทองถ่ินสง 
แผนพัฒนาสามปใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ เพื่อดําเนินการตอไป (สําหรับ
แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจงัหวัด ใหสงไปยังคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน                          
ระดับจังหวดั) 

 
 

 

--------------------------------------------------------- 

















ผนวก ข 

เคาโครงแผนพัฒนาสามป 
 
สวนที่ 1 บทนํา 
 
สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญขององคกรปกครอง 
              สวนทองถิ่น 
  
สวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 
   
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
  
สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา 
  
สวนที่ 6 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 
               และการติดตาม ประเมินผล 
  
 
 
 
 



 
เคาโครงแผนพัฒนาสามป 

สวนที่ 1  บทนํา 
 องคประกอบ ประกอบดวยลักษณะของแผน วัตถุประสงค ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป และ
ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยนําเสนอ ดังนี้ 

        1.1 ลักษณะของแผนพฒันาสามป 
        1.2 วัตถปุระสงคของการจัดทําแผนพฒันาสามป 
        1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
        1.4 ประโยชนของการจดัทําแผนพัฒนาสามป 

สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐานท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 องคประกอบ ประกอบดวยสภาพทั่วไป ดานโครงสรางพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐาน) 
ดานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกจิ ดานสังคม และดานการเมือง การบริหาร โดยหากขอมูล
เชิงสถิติใดทีจ่ะทําใหเห็นแนวโนมของการพัฒนาได อาจทําในรูปแบบการเปรียบเทยีบขอมูล เชน การแยกแยะ
ประชากรตามขอมูลเพศและชวงชั้นอายุ การเปรียบเทียบประชากรยอนหลัง การเปรยีบเทียบรายรับรายจาย
ยอนหลัง การเปรียบเทียบขอมูลทางดานการศึกษา ดานการสาธารณสุขยอนหลัง 

สวนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 
 องคประกอบ ประกอบดวย  
  3.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา (อาจเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) 
            3.2 การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 
   3.3 การประเมนิประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 องคประกอบ ประกอบดวยวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
โดยนําเสนอ ดังนี ้
   4.1 วิสัยทัศนการพฒันา 
   4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันาในชวง 3 ป โดยเรียงลําดับกอนหลัง (จากแผนยุทธศาสตร
การพฒันาทองถิ่น) 
  4.3  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
   4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
   4.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ (ถาม)ี 
   4.6 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิน่ 
   



สวนที่ 5 บัญชีโครงการพฒันา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาสามป (พ.ศ 2550 ถึง 2552) 
                                                                                             อปท...................................................... 

ป 2550  ป 2551 ป 2552 รวม  3 ป ยุทธศาสตร 
 จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร…………………. 
1.1 แนวทางการพัฒนา…..…. 
1.2 แนวทางการพัฒนา……… 

             ฯลฯ 

        

รวม         
2) ยุทธศาสตร…………………… 
   2.1 แนวทางการพัฒนา……….. 
   2.2 แนวทางการพัฒนา……….. 
                      ฯลฯ 

        

รวม         
3) ยุทธศาสตร…………………… 
   3.1 แนวทางการพัฒนา……….. 
   3.2 แนวทางการพัฒนา……….. 
                      ฯลฯ 

        

รวม         
4) ยุทธศาสตร…………………… 
   4.1 แนวทางการพัฒนา……….. 
   4.2 แนวทางการพัฒนา……….. 
                      ฯลฯ 

        

รวม         
รวมทั้งสิ้น         



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
               แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 ถึง 2552) 
          อปท.......................................................... 

1.  ยุทธศาสตร.................................................................. 
     1.1  แนวทางการพฒันา...................................................... 

งบประมาณและทีม่า 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2550      

(บาท) 
 

2551      
(บาท) 

2552       
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน                   
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
หมายเหตุ   กรณีแผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2550-2552) 

 



 
 
 สวนท่ี 6 การนาํแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัตแิละการตดิตาม ประเมนิผล 
 องคประกอบ ประกอบดวย การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป โดยนําเสนอ ดังนี ้

6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมนิผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
       แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
       แผนพัฒนาทองถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแตงตั้งคณะอนกุรรมการหรือคณะทาํงานขึ้นชวยในการติดตาม  
       และประเมินผลไดตามความเหมาะสม ซึ่งควรแสดงไวในเอกสารแผนพัฒนาเพือ่เปนแนวทางการดําเนินงาน 
       ที่ชัดเจนและตอเนื่อง 
6.2 การกําหนดวธิกีารตดิตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวธิีการติดตามและประเมนิผลโครงการ โดยการ 
      กําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกจิกรรมตามโครงการ อยู 
      ภายใตระยะเวลา และงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนินโครงการ บรรลวุตัถุประสงค    
      ที่ไดวางไวหรือไม ท้ังนี ้การติดตามเปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกจิกรรมตามโครงการ ในขณะที ่
       การประเมินผลเปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรยีบเทียบกบัวัตถุประสงคท่ี 
      ตั้งไว  
6.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลกําหนดหวงเวลาใน 
       การตดิตามและประเมนิผลโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ ทั้งนี้ควรกําหนดหวงเวลา 
       ในการติดตามและประเมินผลอยางนอยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ  
       1 ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการตดิตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือให 
       ผูบริหารทองถิ่นนําเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ 
      ประเมินผลแผนพฒันาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ 1 ครั้งภายในเดอืนธันวาคมของ 
      ทุกป 
 
(หมายเหตุ  แนวทางการติดตามและประเมินผล ศึกษาไดจากคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและ                
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
               แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 ถึง 2552) 
          อปท.......................................................... 

1.  ยุทธศาสตร.................................................................. 
     1.1  แนวทางการพฒันา...................................................... 

งบประมาณและทีม่า 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 2550      

(บาท) 
 

2551      
(บาท) 

2552       
(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน                   
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
หมายเหตุ   กรณีแผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2550-2552) 

 




