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1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณในแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการ
ทบทวนเพื่อท าการปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งทาง  
และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ กิจกรรมที่จะต้องน ามา
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์เป้าหมายจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี จะมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ดังนั้น  ในการจัดท าโครงการให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ  โดยค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ   ทั้งนี้   เพ่ือให้
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ใกล้เคียงความจริง  และในการจัดท า
โครงการให้มีการจัดล าดับความส าคัญ  ความเร่งด่วน ความพร้อม  ความคุ้มค่าของโครงการ ให้เป็นไปด้วย
ความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  กล่าวคือ  โครงการที่มีผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชน และมีความจ าเป็นเร่งด่วนมากต้องน าไปปฏิบัติก่อน   โดยอาจแยกประเภทของโครงการ
ออกอย่างน้อยเป็น 3 ประเภท คือ   

   1)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง     

   2)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการตามที่มี
ระเบียบ กฎหมายก าหนดไว้       

   3)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  รวมทั้ง
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2560– 2562) 

   1. เพ่ือปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) และจัดท าโครงการ
พัฒนาเพื่อขยายฐานการพัฒนาในด้านต่างๆ ในปี พ.ศ.2560 – 2562 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2. เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2560 – 2562) มีการ
ประสานและบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาระหว่างจังหวัดและอ าเภอ โดยที่แผนพัฒนาสามปีของมีความ
เทศบาลเมืองแม่โจ้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
   3. เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
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   4. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี
และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    5. เพ่ือแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

   การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560 – 2562) 
ได้ด าเนินการจัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ ชม 0023.3/ว 6752 ลงวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2559 ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ (17) 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประชาคมท้องถิ่น 

 

ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนาใน
แผนยุทธศาสตร์ฯรวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความ
ต้องการของประชาคมและชุมชนโดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจั ดท า
แผนพัฒนาสามปี 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหาความ
ต้องการและข้อมูล 
- จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 
- พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
*** ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
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   ข้อ (18) แผนพัฒนาสามปีให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อน
งบประมาณประจ าปี 
   - ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
   - ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ านาจให้นายอ าเภอขยายเวลาการจัดท าร่างแผนพัฒนาของ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
  *** แผนพัฒนาสามปีเมื่อได้รับอนุมัติประกาศใช้แล้วให้แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน 
   ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560 – 2562) ของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการประสานแผนฯ ประชาคมท้องถิ่น นายกเทศมนตรีเมือง
แม่โจ้ และปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพ่ือจัดท าทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองแม่โจ้ (เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559) 
   2. แจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่โจ้ให้หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กร
ภาคประชาสังคม ประชาคมท้องถิ่น (เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559) 
   3. น าข้อมูลที่ได้จากการประชุมตามข้อ 1 มาพิจารณาเพ่ือก าหนดประเด็นการพัฒนาของ
เทศบาลเมืองแม่โจ ้
   4. ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาบูรณาการโครงการพัฒนา
ของเทศบาลเมืองแม่โจ ้และน าเสนอบรรจุในแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลเมืองแม่โจ้ (เดือนเมษายน 2559) 
   5. จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) และประชุมคณะกรรมการฯจัดท า
แผนพัฒนา (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2559) 
   5.1 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
   5.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 
   6. นายกเทศบาลเมองแม่โจ้ พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี              
(เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559) 

 1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
   1.  เทศบาลเมืองแม่โจ้มีแผนพัฒนาสามปี เพ่ือน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ได้จัดท าไว้แล้ว 
  2.  ใช้ เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติ ในการด าเนินการพัฒนาในช่วงสามปีได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพ 
   3.  เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ใช้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารที่มี
อยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
************************** 


