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บทน า 

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี

บทบาทและหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถ่ินของตนเองตามเจตนารมมณ์ของประชาชน มีการ

กําหนดตัวบทตัวแทนกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเหื่อให้การกระจายอํานาจเป็นไปอย่างโปร่งใส และ

สามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้จึงมีบทบาท อํานาจ 

หน้าที่ อย่างกว้างขวาง โดยไม่เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ินเท่านัน้ 

แต่ยังขยายบทบาท หน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ท้องถ่ินด้วยและเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหาร และการตรวจสอบการปฏิบัติ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพิ่มมากข้ึน ในปัจจุบันแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพิม่มากข้ึน ในปัจจุบันแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นเครื่องมอืที่

สําคัญประการหนึ่งที่จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึง

จําเป็นต้องกําหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทํางานเพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสามารถบ่งช้ีวัดความสําเร็จของ

แผนงานได ้

ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้แก้ไขคําว่า “แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี”

เป็น “แผนพัฒนาท้องถ่ิน” และแก้ไขคําว่า “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถ่ิน” ในข้อ 4 ของระเบียบ

กระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ

ให้ใช้คําต่อไปนี้แทน 

“แผนพัฒนาท้องถ่ิน”หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

“แผนพัฒนาท้องถ่ิน” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่กําหนดวิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 

แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทํา

ข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําข้ึน

สําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและแผนก้าวและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือการ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรม

สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 
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ความหมายของการวางแผน 

การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา เปรียบ

เสมือนเปนสะพานเช่ือมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต  (where we are to where we want  to go) 

เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดข้ึน ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาที่พิจารณากําหนด

แนวทางปฏิบัติงาน  มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและการคาดคะเน อยางใชดุลยพินิจ 

การวางแผนจึงมีความเกี่ยวของกับการคาดการณตาง  ๆ  ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง ปฏิบัติที่ดีที่สุด

โดยผานกระบวนการคิดกอนทํา  ฉะนั้นจึงกลาวไดวา การวางแผนคือ ความพยายาม ที่เปนระบบ (systematic  

attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพื่อให องคการบรรลุผลที่ปรารถนา 

ความส าคัญของการวางแผน  (Significance  of  Planning) 

1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยงุยากซับซอนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งนี้เพราะการ

วางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผวูางแผนมีสายตากวางไกล มองเหตุการณตาง ๆ ในอนาคตที่

อาจเกิดข้ึน เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ปญหา ความตองการของประชาชนใน สังคมนั้น ซึ่งสิ่งเหลานี้

อาจสงผลกระทบตอการบรรลเุปาหมายขององคการ  ดังนั้นองคการจึงจําเปนตอง เตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่

เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอมอันไดแก สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เปนตน  

2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองคการ ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการ

วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมีการยอมรับ แนวความคิด

เชิงระบบ (system approach) เขามาใชในองคการยุคปจจุบัน 

3) ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เพราะการวางแผนเปนงาน 

ที่ตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคการ ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันการดําเนินการ เปนไปดวย 

ความมั่นคงและมีความเจริญเติบโต 

4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอนเพราะการวางแผนทําใหมองเห็นภาพรวมของ

องคการที่ชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมีความเหมาะสมกับลกัษณะ

งานมากยิ่งข้ึนเปนการจําแนกงานแตละแผนกไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน 

5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนเปนการกระทําโดยอาศัยทฤษฎี 

หลักการและงานวิจัยตางๆ (a rational approach) มาเปนตัวกําหนดจุดมุ งหมายและ แนวทางปฏิบัติ 

ที่ ชัดเจนในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรที่ดําเนินอยู  กลาวโดยสรุปวา ไมมีองคการใดที่ 

ประสบความสําเร็จได โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้น การวางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกที่มีความสําคัญ

ของกระบวนการจัดการที่ดี 
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ประโยชนของการวางแผน (Advantages of Planning) 

1) บรรลุจุดมุ งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมาย ปลายทาง 

เพื่อใหองคการบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดใหการกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานข้ันแรกของ การวางแผน 

ถาจุดมุงหมายทีกําหนดมีความแจมชัดก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมงุตรงไป ยังจุดมุงหมายที่กําหนดไว

ไดอยางสะดวกและเกิดผลดี 

2) ประหยัด (Economical  Operation) การวางแผนเกี่ยวชองกับการใชสติปญญาเพื่อคิดวิธีการให

องคการบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานในฝายตางๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดําเนินมีความ 

ตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ  ที่ทํา  ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใช ประโยชนจากทรัพยากร 

ตาง ๆ อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนที่ดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคการ 

3) ลดความไมแนนอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนชวยลดความไมแนนอนใน 

อนาคตลงเพราะการวางแผนเปนงานที่เกี่ยวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคตการวางแผนที่มี 

ประสิทธิภาพเปนผลมาจากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจรงิที่ปรากฏข้ึนแลว ทําการคาดคะเนเหตุการณใน

อนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่จะเกิดข้ึนไวแลว 

4) เปนเกณฑในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาที่การ

ควบคุมข้ึน ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปนกิจกรรรมที่ดําเนินการคูกัน

อาศัยซึ่งกันและกัน  กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวาแผนกําหนดจุดมุงหมาย

และมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม 

5) สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค (Encourages innovation and Creativity) การ

วางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ (นวัตกรรม) และความคิด 

สรางสรรคทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเปนการระดมปญญาของคณะผูทํางาน 

ดานการวางแผนทําให เกิดความคิดใหม  ๆ และความคิดสร างสรรค นํามาใช  ประโยชนแกองคการ 

และยังเปนการสรางทัศนคตกิารมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร 

6) พัฒนาแรงจูงใจ ( Improves  Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเปนการบงช้ี ใหเห็นถึง

ความรวมแรงรวมใจในการทํางานชองผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนในกลุม คนงานดวย

เพราะเขารูอยางชัดเจนวาองคการคาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้น การวางแผนยัง เปนเครื่องมือฝกและ

พัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผูบริหารในอนาคต  

7) พัฒนาการแขงขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพทําใหองค

การมีการแขงขันกันมากกวาองคการที่ไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผน ที่ขาด ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการ

วางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลง วิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตางๆ ใหทันต

อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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8) ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนไดสราง ความมั่นใจในเรื่อง

เอกภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดวางไวมุงไป ที่จุดมุงหมายเดียวกัน มีการ

จัดประสานงานในฝายตาง ๆ ขององคการเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนใน งานแตละฝายขององคการ 

ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่

เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจดัทําแผนพฒันา

ท้องถ่ิน โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วงงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน

ชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวน แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามาวิเคราะห์

เพื่อจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

4) กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 

5) กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2561 – 2565 

6) หลังจากดําเนินการตามข้อ 1 – 5 ให้ดําเนินการตามข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ห้วงเวลาการขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามระเบียบกระทรวง 

หมาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัด

แบบบูรณาการ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ. ศ.2561 - 

2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์ประกอบ ให้ผูบ้รหิารท้องถ่ินแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

(1) ผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานกรรมการ 

(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคน กรรมการ 

(3) สมาชิกสภาที่ท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 

(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผูบ้รหิารท้องถ่ินคัดเลือก กรรมการ 

    จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน 

(6) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมทอ้งถ่ินคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่า กรรมการ 

     สามคนแต่ไม่เกินหกคน 

(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรรมการและเลขานุการ 

(8) หัวหน้าส่วนราชการบรหิารทีม่ีหน้าที่จัดทําแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสีป่ีและอาจได้รบัการคัดเลอืกอีก

ได ้

มีอํานาจหน้าที่ ดังนี ้

(1) กําหนดแนวทางการพฒันาท้องถ่ิน โดยพจิารณาจาก 

(1.1) อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่มผีลกระทบต่อ

ประโยชนส์ุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(1.2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 

(1.3) ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศกลุม่จังหวัดและจังหวัดโดยเน้นดําเนินการในยุทธศาสตรท์ี่ส

สําคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 

(1.4) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

(1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินแถลงต่อสภาท้องถ่ิน 

(1.6) แผนชุมขน 

ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินคํานึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถ่ิน

และความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการมาประกอบการพจิารณาด้วย 

(2) ร่วมจัดทําร่างแผนพฒันาเสนอแนะแนวทางการพฒันาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัการจัดทํา

ร่างแผนพัฒนา 
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(3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดําเนินงาน 

(4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19(2) แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 

(6) แตง่ตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานที่เห็นสมควร 

(7) ประสานกับประชาคมหมู่บ่านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนใน

ท้องถ่ินและจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์ประกอบให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ประกอบด้วย 

(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประธานกรรมการ 

(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรรมการ 

(3) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน กรรมการและเลขานุการ 

(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการ 

     ที่ผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมาย 

กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาท้องถ่ินมีหน้าที่จัดทําร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการ

พัฒนาหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินกําหนดจัดทําร่างแผนการดําเนินงานและจัดทําร่างข้อกําหนด

ขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพฒันา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน รับฟังปัญหาความต้องการ 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

3. คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน พิจารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

4. ผู้บรหิารท้องถ่ินพจิารณาอนุมัติร่างแผนพฒันาท้องถ่ินและประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
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แผนภาพขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ประชาคมท้องถ่ินระดบัอําเภอและระดบัจงัหวัด/รวบรวมข้อมูลปญัหา/ความต้องการ/โครงการประชาคม

ท้องถ่ิน/ข้อมลูจากคณะผู้บริหาร 

 

2. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําร่างแผนพัฒนาและเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา 

 

3. ประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพฒันา เสนอผู้บรหิารทอ้งถ่ิน 

 

4. ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน 

 

5. รายงานจังหวัด กระทรวง 

 

6. ประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

 

7. ฝ่ายบรหิารและเจ้าหน้าที่งบประมาณจัดทําข้อบัญญัติ 

 

8. เสนอใหส้ภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบ 

 

9. นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดลงนามและประกาศใช้ข้อบัญญัติ 

เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

3. ประชากร 

4. สภาพทางสงัคม 

5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 

6. ระบบเศรษฐกจิ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9. อื่น (ถ้ามีระบุด้วย) 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหาภาค 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทอ้งถ่ิน 

ส่วนที่ 3 การนําแผนพฒันาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัต ิ

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 

2. บัญชีโครงการพฒันาท้องถ่ิน 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

3. สรุปผลการพฒันาท้องถ่ิน 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาท้องถ่ินในอนาคต 
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