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 เทศบาลต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ. 2559-2561) ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 โดยมีข้อมูลประกอบในการก าหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-
2561) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล คือ 

1. ทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) โดยน าโครงการที่ยังมิได้ด าเนินการในปี 2558 
และโครงการที่จะด าเนินการในปี 2559 และปี 2560 มาพิจารณาทบทวน จัดท าโดยการก าหนดรายละเอียด 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ หรือจัดล าดับความส าคัญของโครงการใหม่ และเพ่ิมเติมโครงการส าหรับปี 
2559 

2. ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าแผน
ชุมชน ทั้งหมด 17 ชุมชนในเขตเทศบาล โดยงานพัฒนาชุมชนด าเนินการประชุมจัดท าแผนชุมชน  และจัดส่ง
โครงการที่เกินขีดความสามารถของชุมชน/หมู่บ้านให้งานแผนและงบประมาณ และรวบรวมประเด็นปัญหา ความ
ต้องการน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญในระดับต าบล โดยผ่านเวทีประชาคมต าบล  และพิจารณาน าโครงการที่
เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ทั้งนี้ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ 
บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือเป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชน ซึ่งจะน าไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันและการท างานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในพ้ืนที่ให้
เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

นอกจากนั ้น การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  ของเทศบาลต าบลปรุใหญ่          
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท. 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี   

1. เป็นแผนที่แปลงมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ 
อาจมีหลายแนวทางการพัฒนา  

2. เป็นแผนที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 3. เป็นแผนที่แสดงแนวทางการพัฒนาที่จะด าเนินการในห้วงระยะสามปี 
 4. เป็นแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงซึ่งสามารถน าไปประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ 
 5. เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ   
 6. เป็นแผนที่มีหน่วยรับผิดชอบชัดเจน  เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
 7. และยังมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 (1)  เพ่ือก าหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์หรือเป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลตามความต้องการ
ของประชาชน 
 (2)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการจัดท าเป็นไปอย่าง
รอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 (3)  เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (4)  เพ่ือก าหนดแผนงาน  โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
 (5)  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
 (6)  เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 (7)  เพื่อให้เป็นกลไกในการประสานงานในการวางแผนระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ 
 (8)  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการกระจายความรับผิดชอบในการพัฒนาระหว่างต าบลกับส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นๆ 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 หลังจากท่ีได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว  
ขั้นตอนต่อไป คือ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  โดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 ขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลปรุใหญ่  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมต าบล  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคม และชุมชน โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลจากแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา  ความ
ต้องการ  และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอนายกเทศมนตรี 
4. นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
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ขั้นตอนด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 1.  ท าให้เทศบาลต าบลปรุใหญ่ มีแผนงาน/โครงการ เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ 
2. ท าให้เกิดการประสานงานบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างชัดเจน เพ่ือลดปัญหาความ

ซ้ าซ้อนและความขัดแย้ง ตลอดจนประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร 
3. ท าให้เทศบาลปรุใหญ่ มีแผนพัฒนาสามปี สามารถก าหนดทิศทางการบริหารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
ศักยภาพขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถน าโครงการที่เร่งด่วนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาเทศบาลที่มีอยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปี มาด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือแก้ไขปัญหา และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

5. ท าให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการด าเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างมีระบบเกิดประสิทธิภาพ 
 

ก าหนดประเด็นการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และจุดมุ่งหมาย 

รวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา ปัญหา ความต้องการ 

และข้อมูล 
เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี
เสนอผู้บริหาร 

พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 

กรรมการพัฒนาท้องถิ่น + 
ประชาคมท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน
จัดท าแผน 

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ผู้บริหาร 


