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คํานํา 

 คู�มือการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินเล�มนี้จัดทําข้ึน เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจและเป%นแนวทางในการ
ปฏิบัติสําหรับผู�ปฏิบัติท่ีเก่ียวข�องในข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยได�รวบรวมความรู�ทางวิชาการจากแหล�งต�างๆ 
และถ�ายทอดประสบการณ0ในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�ท่ีได�ศึกษานําไปประยุกต0ใช�หรือเป%น 
แนวทางในการปฏิบัติงานด�วย งานวิเคราะห0นโยบายและแผน สํานักปลัด องค0การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง จึง
ได�จัดทําคู�มือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินองค0การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง หวังเป%นอย�างยิ่งว�าคู�มือเล�มนี้จะเป%น
ประโยชน0ต�อส�วนราชการและผู�ปฏิบัติงาน สําหรับใช�เป%นคู�มือในการดําเนินการจัดการทําแผนพัฒนาท�องถ่ินให�
มีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน รวมท้ังสามารถ นําไปสู�การปฏิบัติความสําเร็จ บรรลุเป7าหมายตามวัตถุประสงค0ท่ี
กําหนดไว� 
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บทนํา 

 จากรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักไทย พ.ศ.2560 ได�ส�งเสริมให�องค0องค0ปกครองส�วนท�องถ่ินมี
บทบาทและหน�าท่ี มีอิสระในการบริหารจัดการท�องถ่ินของตนเองตามเจตนารมณ0ของประชาชน มีการกําหนด
บทตัวแทนกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพ่ือให�การกระจายอํานาจเป%นไปอย�างโปร�งใส และสามารถถูก
ตรวจสอบจากประชาชนและองค0กรต�างๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว� 

 ดังนั้น องค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปCจจุบันประกาศใช�จึงมีบทบาท อํานาจ 
หน�าท่ี อย�างกว�างขวาง โดยไม�เพียงจะมีหน�าท่ีในการบริการสาธารณะพ้ืนฐานแก�ประชาชนในท�องถ่ินเท�านั้นแต�
ยังขยายบทบาท หน�าท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท�องถ่ิน
ด�วยและเป%นองค0กรท่ีเปDดให�ประชาชนท�องถ่ินมีส�วนร�วมในการบริหาร และการตรวจสอบการปฏิบัติของ
องค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน ในปCจจุบันแผนพัฒนาท�องถ่ิน เป%นเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะ
ทําให�องค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน สามารถดําเนินงานได�ตามเป7าหมายท่ีวางไว� จึงจําเป%นต�องกําหนดแผน
สามารถตอบสนองต�อการทํางานเพ่ือพัฒนาท�องถ่ินและสามารถบ�งชี้ความสําเร็จของแผนงานได� 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.
2548 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ให�แก�ไขคําว�า “แผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปL” 
เป%น “แผนพัฒนาท�องถ่ิน” และแก�ไขคําว�า “แผนพัฒนา” เป%น “แผนพัฒนาท�องถ่ิน” ในข�อ 4 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ
ให�ใช�คําต�อไปนี้แทน 

 “แผนพัฒนาท�องถ่ิน” หมายความว�า แผนพัฒนาท�องถ่ินขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 “แผนพัฒนาท�องถ่ิน” หมายความว�า แผนพัฒนาขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ท่ีกําหนดวิสัยทัศน0 
ประเด็นยุทธศาสตร0 เป7าประสงค0 ตัวชี้วัด ค�าเป7าหมาย และกลยุทธ0 โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร0การพัฒนาขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมู�บ�านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป%นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทํา
ข้ึนสําหรับปLงบประมาณแต�ละปL ซ่ึงมีความต�อเนื่องและแผนก�าวและให�หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ิน” 

 “โครงการพัฒนา” หมาความว�า โครงการท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือให�การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน0ท่ีกําหนดไว�  

ความหมายของการวางแผน 

 การวางแผนเป%นการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานให�บรรลุเป7าหมายท่ีปรารถนา 
เปรียบเสมือนเป%นสะพานเชื่อมโยงระหว�างปCจจุบันและอนาคต (Where we are to where we want to go) 
เป%นการคาดการณ0สิ่งท่ียังไม�เกิดข้ึน ฉะนั้นกาวางแผนจึงเป%นกระบวนการทางสติปCญญาท่ีพิจารณากําหนด 
แนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค0 ความรู�และการคาดคะเน อย�างใช�ดุลยพินิจ การ
วางแผนจึงมีความเก่ียวข�องกับการคาดการณ0ต�างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดโดย
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ผ�านกระบวนการคิดก�อนทํา ฉะนั้นจึงกล�าวได�ว�า การวางแผนคือ ท่ีเป%นระบบ (systematic attempt) เพ่ือ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคตเพ่ือให� องค0การบรรลุผลท่ีปรารถนา 

ความสําคัญของการวางแผน (Signficance of Planning)  

1) เป%นการลดความไม�แน�นอนและปCญหาความยุ�งยากซับซ�อนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังนี้เพราะ
การวางแผนเป%นการจัดโอกาสทางด�านการจัดการให�ผู�วางแผนมีสายตากว�างไกล มองเหตุการณ0ต�างๆ ใน
อนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน เช�น การเปลี่ยนแปลงด�านเทคโนโลยี ปCญหา ความต�องการของประชาชนใน สังคมนั้น ซ่ึง
สิ่งเหล�านี้อาจส�งผลกระทบต�อการบรรลุเป7าหมายขององค0การ ดังนั้นองค0การจึงจําเป%นต�อง เตรียมตัวและ
เผชิญกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล�อมอันได�แก� สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
เป%นต�น 

2) ทําให�เกิดการยอมรับแนวคิดใหม� ๆ เขามาในองค0การ ท้ังนี้เนื่องจากปรัชญาของการวางแผน
ยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไม�มีสิ่งใดอยู�อย�างนิรันดร0จึงทําให�มีการยอมรับ แนวความคิดเชิงระบบ 
(System approach) เขามาใช�ในองค0การยุคปCจจุบัน 

3) ทําให�การดําเนินการขององค0การบรรลุถึงเป7าหมายท่ีปรารถนาท้ังนี้เพราะการวางแผนเป%น
งานท่ีต�องกระทําเป%นจุดเริ่มแรกของทุกฝaายในองค0การ ท้ังนี้เพ่ือเป%นหลักประกันการดําเนินการ เป%นไปด�วย
ความม่ันคงและมีความเจริญเติบโต 

4) เป%นการลดความสูญเปล�าของหน�วยงานท่ีซํ้าซ�อนเพราะการวางแผนทําให�มองเห็นภาพรวม
ขององค0การท่ีชัดเจนและยังเป%นการอํานวยประโยชน0ในการจัดระเบียบขององค0การให�มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานมากยิ่งข้ึนเป%นการจําแนกงานแต�ละแผนกไม�ให�เกิดความซํ้าซ�อนกัน 

5) ทําให�เกิดความแน�นชัดในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป%นการกระทําโดยอาศัย
ทฤษฎีหลักการและงานวิจัยต�างๆ (arational approach) มาเป%นตัวกําหนดจุดมุ�งหมายและแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจนในอนาคตอย�างเหมาะสมกับสภาพองค0กรท่ีดําเนินอยู� กล�าวโดยสรุปว�า ไม�มีองค0การใดท่ีประสบ
ความสําเร็จได� โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้น การวางแผนจึงเป%นภารกิจอันดับแรกท่ีมีความสําคัญของ
กระบวนการจัดการท่ีดี 

ประโยชน�ของการวางแผน (Advantages of Planning) 

1) บรรลุจุดมุ�งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง 
เพ่ือให�องค0การบรรลุจุดมุ�งหมายท่ีกําหนดให�การกําหนดจุดมุ�งหมายจึงเป%นงานข้ันแรกของ การวางแผนถ�า
จุดมุ�งหมายท่ีกําหนดมีความแน�นชัดก็จะช�วยให�การบริหารแผนมีทิศทางมุ�งตรงไป ยังจุดมุ�งหมายท่ีกําหนดไว�ได�
อย�างสะดวกและเกิดผลดี 

2) ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเก่ียวข�องกับการใช�สติปCญญาเพ่ือคิด
วิธีการให�องค0การบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป%นการให�หน�วยงานในฝaายต�างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมท่ี
ดําเนินมีความต�อเนื่องกัน ก�อให�เกิดความเป%นระเบียบในงานต�างๆ ท่ีทํา ซ่ึงสิ่งเหล�านี้เป%นการใช�ประโยชน0จาก
ทรัพยากรต�างๆ อย�างคุ�มค�านับว�าเป%นการลดต�นทุนท่ีดี ก�อให�เกิดการประหยัดแก�องค0การ 

3) ลดความไม�แน�นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช�วยลดความไม�แน�นอนใน
อนาคตลงเพราะการวางแผนเป%นงานท่ีเก่ียวข�องกับการคาดการณ0เหตุการณ0ในอนาคตการวางแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพเป%นผลมาจากการวิเคราะห0พ้ืนฐานของข�อเท็จจริงท่ีปรากฏข้ึนแล�ว ทําการคาดคะเนเหตุการณ0ใน
อนาคตและได�หาแนวทางพิจารณาป7องกันเหตุการณ0ท่ีจะเกิดข้ึนไว�แล�ว 
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4) เป%นเกณฑ0ในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนช�วยให�ผู�บริหารได�กําหนดหน�าท่ี
การควบคุมข้ึน ท้ังนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป%นสิ่งท่ีแยกกันไม�ออกเป%นกิจกรรมท่ีดําเนินการคู�กัน
อาศัยซ่ึงกันและกัน กล�าวคือถ�าไม�มีการวางแผนก็ไม�สามารถมีการควบคุม กล�าวได�ว�าแผนกําหนดจุดมุ�งหมาย
และมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน�าท่ีการควบคุม 

5) ส�งเสริมให�เกิดนวัตกรรมและการสร�างสรรค0 (Encourages innovation and Creativity) 
การวางแผนเป%นพ้ืนฐานด�านการตัดสินใจ และเป%นสิ่งท่ีช�วยให�เกิดแนวความคิดใหม� (นวัตกรรม) และความคิด
สร�างสรรค0ท้ังนี้เนื่องจากขณะท่ีฝaายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป%นการระดมปCญญาของหมู�คณะผู�ทํางาน
ด�านการวางแผนทําให�เกิดความคิดใหม�ๆ และความคิดสร�างสรรค0 นํามาใช� ประโยชน0แก�องค0การและยังเป%น
การสร�างทัศนคติการมองอนาคตระหว�างคณะผู�บริหาร 

6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนท่ีดีจะเป%นการบ�งชี้ให�เห็นถึง
ความร�วมแรงร�วมใจในการทํางานของผู�บริหาร และยังเป%นการสร�างแรงจูงใจให�เกิดข้ึนในกลุ�ม คนงานด�วย
เพราะเขารู�อย�างชัดเจนว�าองค0การคาดหวังอะไรจากเขาบ�าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป%นเครื่องมือฝtกและ
พัฒนาแรงจูงใจท่ีดีสําหรับผู�บริหารในอนาคต 

7) พัฒนาการแข�งขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพทําให�
องค0การมีการแข�งขันกันมากกว�าองค0การท่ีไม�มีการวางแผนท่ีขาดประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะการวางแผนจะ
เก่ียวข�องกับการขยายขอบข�ายการทํางาน เปลี่ยนแปลง วิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งต�างๆ ให�ทันต�อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

8) ทําให�เกิดการประสานงานท่ีดี (Better Coordination) การวางได�สร�างความม่ันใจในเรื่อง
เอกภาพท่ีบรรลุจุดมุ�งหมายขององค0การ ทําให�กิจกรรมต�างๆ ท่ีจัดวางไว�มุ�งไป ท่ีจุดมุ�งหมายเดียวกัน มีการจัด
ประสานงานในฝaายต�างๆ ขององค0การเพ่ือหลีกเลี่ยงความซํ้าซ�อนในงานแต�ละฝaายขององค0การ 

ข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการ
จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)          
พ.ศ.2561 

1) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินจัดประชุมประชาคมท�องถ่ิน ส�วนราชการ และรัฐวิสาหกิจท่ี
เก่ียวข�องเพ่ือแจ�งแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน รับทราบปCญหาความต�องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ี
เก่ียวข�องและแนวทางการปฏิบัติหน�าท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ท�องถ่ิน โดยให�นําข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน�วยงานต�างๆ และข�อมูลในแผนพัฒนาหมู�บ�านหรือแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน รวบรวมแนวทางและข�อมูลนํามา
วิเคราะห0เพ่ือจัดทําร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินแล�วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 

3) คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 
4) กรณีเทศบาล และองค0การบริหารส�วนจังหวัด ให�ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�าง

แผนพัฒนาท�องถ่ิน และประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
5) กรณีองค0การบริหารส�วนตําบลให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินต�อสภาองค0การ

บริหารส�วนตําบล เพ่ือให�ความเห็นชอบก�อนผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน
พ.ศ.2561-2565 
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6) หลังจากดําเนินการตามข�อ 1- 5 ให�ดําเนินการตามข�อ 24 แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2561 

ห�วงเวลาข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2561 เพ่ือประโยชน0ในการประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ�มจังหวัดแบบบูรณา
การ กําหนดให�องค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ให�แล�ว
เสร็จภายในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 

คณะกรรมการท่ีเก่ียวข�องในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

1. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
องค0ประกอบให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน ประกอบด�วย 
1) ผู�บริหารท�องถ่ิน      ประธานกรรมการ 
2) รองนายกองค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินทุกคน   กรรมการ 
3) สมาชิกสภาท่ีท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ 
4) ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 
5) ผู�แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผู�บริหารท�องถ่ิน กรรมการ 

คัดเลือกจํานวนไม�น�อยกว�าสามคน 
6) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาชนท�องถ่ินคัดเลือก  กรรมการ 

จํานวนไม�น�อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินหกคน 
7) ปลัดองค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   กรรมการและเลขานุการ 
8) หัวหน�าส�วนราชการบริหารท่ีมีหน�าท่ีจัดทําแผน  ผู�ช�วยเลขานุการ 

กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให�มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสี่ปLและอาจ
ได�รับการคัดเลือกอีกได� 

  มีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน โดยพิจารณาจาก 
(1.1) อํานาจหน�าท่ีขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหน�าท่ีท่ีมี

ผลกระทบต�อประโยชน0สุขของประชาชน เช�น การป7องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
(1.2) ภารกิจถ�ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
(1.3) ยุทธศาสตร0การพัฒนาประเทศกลุ�มจังหวัดและจังหวัดโดยเน�นดําเนินการใน

ยุทธศาสตร0ท่ีสําคัญและมีผลต�อประชาชนโดยตรง เช�น การแก�ไขปCญหาความยากจน การป7องกันและแก�ไข
ปCญหายาเสพติด 

(1.4) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขต
จังหวัด 

(1.5) นโยบายของผู�บริหารท�องถ่ินแถลงต�อสภาท�องถ่ิน 
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(1.6) แผนชุมชน 
ในการนําประเด็นข�างต�นมาจัดทําร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินคํานึงถึงสถานะทางการคลังของ

ท�องถ่ินและความจําเป%นเร�งด�วนท่ีต�องดําเนินการมาประกอบการพิจารณา 
(2) ร�วมจัดทําร�างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก�ไขปCญหาเก่ียวกับการ

จัดทําร�างแผนพัฒนา 
(3) พิจารณาร�างแผนพัฒนาและร�างแผนการดําเนินงาน 
(4) ให�ความเห็นชอบร�างข�อกําหนดขอบข�ายและรายละเอียดของงานตามข�อ 19(2) แห�ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 
(5) พิจารณาให�ข�อคิดเก่ียวกับการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
(6) แต�งต้ังท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือช�วยปฏิบัติงานท่ีเห็นสมควร 
(7) ประสานกับประชาคมหมู�บ�านในการรวบรวมวิเคราะห0ปCญหาความต�องการของ

ประชาชนในท�องถ่ินและจัดทําเป%นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองค0กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

องค0ประกอบให�ผู�บริหารท�องถ่ินแต�งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน
ประกอบด�วย 

(1) ปลัดองค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน    ประธานกรรมการ 
(2) หัวหน�าส�วนราชการบริหารขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน กรรมการ 
(3) ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ  
(4) หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีมีหน�าท่ีจัดทําแผน     กรรมการและเลขานุการ 
(5) เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห0นโยบายและแผนหรือพนักงานส�วนท�องถ่ิน ผู�ช�วยเลขานุการ 

ท่ีผู�บริหารท�องถ่ินมอบหมาย 

 กรรมการตาม (3) ให�มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวสี่ปLและอาจได�รับการคัดเลือกอีกได�
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินมีหน�าจัดทําร�างแผนพัฒนาให�สอดคล�องกับแนวทางการ
พัฒนาหน�าท่ีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินกําหนดจัดทําร�างแผนดําเนินงานและจัดร�างข�อกําหนดขอบข�ายและ
รายละเอียดของงานตามข�อ 19(1) แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของ
องค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 

ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

1. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินจัดประชุมประชาคมท�องถ่ิน รับฟCงปCญหาความต�องการ 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน จัดทําร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
3. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน พิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
4. ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินและประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน 
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แผนภาพข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

1. ประชาคมหมู�บ�าน/แผนชุมชน/รวบรวมข�อมูลปCญหา/ความต�องการ/โครงการประชาคม/หน�วยงาน
ภาครัฐ เอกชน 
 
 

2. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําร�างแผนและเสนอต�อคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
 
 

3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน/ประชาคมระดับตําบล เพ่ือพิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ิน 
เสนอผู�บริหารท�องถ่ิน/ เพ่ือเสนอต�อสภาท�องถ่ิน 
 
 
 

4.  ประชุมสภาท�องถ่ิน 
 
 

5. ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน 
 
 

6. รายงานให�อําเภอ/องค0การบริหารส�วนจังหวัด เพ่ือทราบ 
 
 

7. ประกาศให�ประชาชนทราบ 
 
 

8. ฝaายบริหารและเจ�าหน�าท่ีงบประมาณจัดทําข�อบัญญัติ 
 
 

9. เสนอให�สภาองค0การบริหารส�วนตําบลเห็นชอบ 
 
 

10. ส�งอําเภอเพ่ือให�นายอําเภออนุมัติ/และนายกประกาศใช�ข�อบัญญัติ 
 
 

11. ประกาศให�ประชาชนทราบ 
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เค�าโครงแผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

ส�วนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 

1. ด�านกายภาพ 
2. ด�านการเมือง/การปกครอง 
3. ประชากร 
4. สภาพทางสังคม 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9. อ่ืน (ถ�ามีระบุด�วย) 

ส�วนท่ี 2 ยุทธศาสตร0องค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

1. ความสัมพันธ0ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
2. ยุทธศาสตร0ขององค0กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
3. การวิเคราะห0เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 

ส�วนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปสู�การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร0การพัฒนาและแผนงาน 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถ่ิน 

 

ส�วนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร0 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
3. สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ิน 
4. ข�อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินในอนาคต 
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