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 เทศบาลตําบลปรุใหญ� อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได จัดทําแผนพัฒนาสามป%   
(พ.ศ. 2558-2560) ข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 โดยมีข อมูลประกอบในการกําหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมของแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ. 2558-
2560) ภายใต ยุทธศาสตร5การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล คือ 

1. ทบทวนจากแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ. 2557-2559) โดยนําโครงการท่ียังมิได ดําเนินการในป% 2557 
และโครงการท่ีจะดําเนินการในป% 2558 และป% 2559 มาใช  และได พิจารณาทบทวนโดยการกําหนดรายละเอียด 
วัตถุประสงค5 เปBาหมาย งบประมาณ หรือจัดลําดับความสําคัญของโครงการใหม� และเพ่ิมเติมโครงการสําหรับป% 
2558 

2. ใช หลักการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป% โดย สนับสนุนให มีการจัดทํา
แผนชุมชน ทั้งหมด 7 หมู�บ านของเทศบาล โดยมีการแต�งต้ังคณะทํางาน ซ่ึงเปDนเจ าหน าท่ีของเทศบาล ให คําแนะนํา
ในการจัดทํา ให ความช�วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข อมูลเพ่ือการจัดทําแผนชุมชน เปDนรายหมู�บ าน และ
สนับสนุนการนํา (ร�าง) แผนชุมชน นําเสนอให มีการประชาพิจารณ5ต�อสมาชิกในหมู�บ าน ตลอดจนพิจารณานํา
โครงการ/กิจกรรมท่ีต องดําเนินการร�วมกับหมู�บ าน และโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินขีดความสามารถของทุกหมู�บ านมา
บรรจุไว ในแผนพัฒนาสามป% พิจารณานําโครงการท่ีเปDนปEญหาความต องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคม
เทศบาลตําบลปรุใหญ� มาบรรจุไว ในแผนพัฒนาสามป% ท้ังนี้ เพ่ือสร างกระบวนการมีส�วนร�วมในพื้นที่ บูรณาการการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือเปDนจุดเชื่อมต�อยุทธศาสตร5การพัฒนาของเทศบาลกับปEญหาความต องการของ
ประชาชน ซ่ึงจะนําไปสู�ความเห็นพ องต องกันและการทํางานร�วมกันของภาคีการพัฒนาต�างๆ ในพื้นที่ให เกิดเปDน
ผลสัมฤทธ์ิต�อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ มค�า และตอบสนองความต องการของประชาชน 

3. นําเกณฑ5ตัวชี้วัดต�าง ๆ อาทิ ข อมูลความจําเปDนพ้ืนฐาน (จปฐ.) การพัฒนาตามเกณฑ5ตัวชี้วัดเปDน
เมืองน�าอยู� ชุมชนน�าอยู� เปDนต น 

นอกจากนั้น การจ ัดทําแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ. 2558-2560) ของเทศบาลตําบลปรุใหญ�          
ซ่ึงเปDนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค5กรปกครองส�วนท องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด มท. 0810.2/ว 4830 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่องแนวทางและ
หลักเกณฑ5การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ. 2558-2560) ขององค5กรปกครองส�วนท องถ่ิน  
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป�   

1. เปDนแผนท่ีแปลงมาจากแผนยุทธศาสตร5การพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ  ภายใต ยุทธศาสตร5การพัฒนาหน่ึง ๆ 
อาจมีหลายแนวทางการพัฒนา  

2. เปDนแผนท่ีแสดงถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร5การพัฒนากับงบประมาณรายจ�ายประจําป% 
 3. เปDนแผนท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาที่จะดําเนินการในห วงระยะสามป% 
 4. เปDนแผนที่สามารถนําไปปฏิบัติได จริงซ่ึงสามารถนําไปประสานบูรณาการร�วมกับหน�วยงานอ่ืน ๆ ได  
 5. เปDนแผนท่ีมีความสอดคล องกับแผนในระดับต�าง ๆ   
 6. เปDนแผนท่ีมีหน�วยรับผิดชอบชัดเจน  เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
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 7. และยังมีลักษณะเปDนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาล ที่สอดคล องกับแผนยุทธศาสตร5การ
พัฒนา อันมีลักษณะเปDนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสาํหรับป%งบประมาณแต�ละป%  
ซ่ึงมีความต�อเน่ืองและเปDนแผนก าวหน าครอบคลุมระยะเวลาสามป%  โดยมีการทบทวนเพือ่ปรับปรุงเปDนประจําทุกป% 

1.2  วัตถุประสงค%ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
 (1)  เพ่ือกําหนดสภาพการพัฒนาท่ีพึงประสงค5หรือเปBาหมายการพัฒนาของเทศบาลตามความต องการ
ของประชาชน 
 (2)  เพื่อใช เปDนเคร่ืองมือและแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป%และการจัดทําเปDนไปอย�าง
รอบคอบและผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 (3)  เพื่อเปDนการเช่ือมโยงแผนพัฒนาสามป%กับแผนยุทธศาสตร5การพัฒนา 
 (4)  เพื่อกําหนดแผนงาน  โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก ไขปEญหาความเดือดร อนของประชาชน
และเพ่ือนําไปสู�การบรรลุเปBาหมายการพัฒนา 
 (5)  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช�วงสามป%ที่มีความสอดคล องกันระหว�างแผนยุทธศาสตร5การพัฒนา
และการจัดทํางบประมาณประจําป% 
 (6)  เพื่อเปDนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต�าง ๆ ให อยู�ในลักษณะที่พร อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจําป% และนําไปปฏิบัติได ทันทีเม่ือได รับงบประมาณ 
 (7)  เพื่อให เปDนกลไกในการประสานงานในการวางแผนระหว�างส�วนราชการหรือหน�วยงานอ่ืนๆ 
 (8)  เพ่ือให เปDนแนวทางในการกระจายความรับผิดชอบในการพัฒนาระหว�างตําบลกับส�วนราชการและ
หน�วยงานอ่ืนๆ 

1.3  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
 หลังจากที่ได กําหนดยุทธศาสตร5การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร5การพัฒนาแล ว  
ข้ันตอนต�อไป คือ การแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติ  โดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป% 
 ข้ันตอนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป%ของเทศบาลตําบลปรุใหญ�  ดังน้ี 

1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร�วมกับประชาคมตําบล  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให สอดคล องกับ
วิสัยทัศน5  พันธกิจ  และจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนพัฒนา  รวมทั้งสอดคล องกับปEญหา  ความต องการของ
ประชาคม และชุมชน โดยให นําข อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน�ายงานต�าง ๆ  และข อมูลจากแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป%  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปEญหา  ความ
ต องการ  และข อมูลนํามาจัดทําร�างแผนพัฒนาสามป%  แล วเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร�างแผนพัฒนาสามป%เพื่อเสนอนายกเทศมนตรี 
4. นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาสามป%และประกาศใช แผนพัฒนาสามป% 
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ขั้นตอนดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  ประโยชน%ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 

 1.  ทําให เทศบาลตําบลปรุใหญ� มีแผนงาน/โครงการ เปDนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ 
2. ทําให เกิดการประสานงานบูรณาการกันระหว�างหน�วยงานเปDนไปอย�างชัดเจน เพื่อลดปEญหาความ

ซํ้าซ อนและความขัดแย ง ตลอดจนประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร 
3. ทําให เทศบาลปรุใหญ� มีแผนพัฒนาสามป% สามารถกําหนดทิศทางการบริหารเพ่ือให บรรลุเปBาหมาย 

แก ไขปEญหาความเดือดร อน และตอบสนองความต องการของประชาชนและนโยบายระดับต�าง ๆ ที่เก่ียวข องตาม
ศักยภาพขีดความสามารถอย�างมีประสิทธิภาพ 

4. สามารถนําโครงการท่ีเร�งด�วนและมีความจําเปDนต�อการพัฒนาเทศบาลท่ีมีอยู�ในแผนพัฒนาสาม
ป% มาดําเนินการได อย�างรวดเร็ว เพ่ือแก ไขปEญหา และเกิดประโยชน5สูงสุดแก�ประชาชน 

5. ทําให เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการดําเนินการโครงการพัฒนาต�าง ๆ 
เปDนไปอย�างมีระบบเกิดประสิทธิภาพ 
 

กําหนดประเด็นการพัฒนาให 
สอดคล องกับวิสัยทัศน5 พันธกิจ 

และจุดมุ�งหมาย 

รวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา ปEญหา ความต องการ 

และข อมูล 
เสนอร�างแผนพัฒนาสามป% ต�อ
คณะกรรมการพัฒนาท องถ่ิน 

พิจารณาร�างแผนพัฒนาสามป%
เสนอผู บริหาร 

พิจารณาอนุมัติและประกาศใช  

กรรมการพัฒนาท องถ่ิน + 
ประชาคมท องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุน
จัดทําแผน 

คณะกรรมการพัฒนา
ท องถ่ิน 

ผู บริหาร 


