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บทน า 

จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 

บทบาทและหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนมีการก าหนด

ตัวบทตัวแทนกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้การกระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถถูก

ตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่างๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้จึงมีบทบาท อ านาจ 

หน้าที่ อย่างกว้างขวาง โดยไม่เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น 

แต่ยังขยายบทบาท หน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ 

ท้องถิ่นด้วยและเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร และการตรวจสอบการปฏิบัติ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ในปัจจุบันแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ 

ตรวจสอบการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบันแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่ 

ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึง 

จ าเป็นต้องก าหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้วัดความส าเร็จของ 

แผนงานได ้

ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้แกไซค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” 

เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขค าว่า “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในข้อ 4 ของระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ 

ให้ใช้ค าต่อไปนี้แทน 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เบ้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเบ้าหมาย และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 

แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท า 

ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น 

ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือการ 

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรม 

สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  
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ความหมายของการวางแผน 

การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบ 

เสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (where we are to where we want to go) เป็น

การคาดการณสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณาก าหนด 

แนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเน อย่างใช้ดุลยพินิจ การ

วางแผนจึงมีความเกี่ยวของกับการคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง ปฏิบัติที่ดีที่สุด โดย

ผ่านกระบวนการคิดก่อนท า ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า การวางแผนคือ ความพยายาม ที่เป็นระบบ (systematic 

attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา 

ความส าคัญของการวางแผน (Significance of Planning) 

1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพราะการ 

วางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกล มองเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตที่ 

อาจเกิดข้ึน เซน่ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน สังคมนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ 

อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ดังนั้นองค์การจึงจ าเป็นต้องเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่ 

เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอมอันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เป็นต้น 

2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์การ ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการ 

วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดร์จึงท าให้มีการยอมรับ แนวความคิด 

เซิงระบบ (system approach) เข้ามาใช้ในองคก์ารยุคปัจจุบัน 

3) ท าให้การด าเนินการขององคก์ารบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็นงาน ที่

ต้องกระท าเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์การ ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันการด าเนินการ เป็นไปด้วย ความ

มั่นคงและมีความเจริญเติบโต 

4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนเพราะการวางแผนท าให้มองเห็นภาพรวมของ 

องค์กรที่ชัดเจนและยังเป็นการอ านวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์การให้มีความเหมาะสมกับลักษณะ 

งานมากยิ่งขึ้นเปน็การจ าแนกงานแตล่ะแผนกไมใ่ห้เกิดความซ้ าซ้อนกัน 

5) ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็นการกระท าโดยอาศัยทฤษฎี 

หลักการและงานวิจัยต่างๆ (a rational approach) มาเปน็ตัวก าหนดจุดมุ่งหมายและ แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

ในอนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพองคก์รที่ด าเนินอยู่ กล่าวโดยสรุปว่า ไม่มีองค์การใดที่ ประสบความส าเร็จได้ 

โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้น การวางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความส าคัญ ของกระบวนการจัดการ

ทีดี่
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ประโยชนข์องการวางแผน (Advantages of Planning) 

1) บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมาย ปลายทาง 

เพ่ือให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดให้การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของ การวางแผน ถ้า

จุดมุ่งหมายทีก าหนดมีความชัดเจนก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้

อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

2) ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวซองกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการให้ 

องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายตางๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินมีความ 

ต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานตาง ๆ ที่ท า   ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ต่างๆ อยา่งคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี กอ่ใหเ้กิดการประหยัดแก่องคก์าร 

3) ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนใน 

อนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผนที่มี 

ประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ท าการคาดคะเนเหตุการณ์ใน 

อนาคตและไดห้าแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว 

4) เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่การ 

ควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรรมที่ด าเนินการคู่กัน 

อาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนก าหนดจุดมุ่งหมาย 

และมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 

5) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) การ 

วางแผนเป็นพ้ืนฐานด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิด 

สร้างสรรค์ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ท างาน ด้าน

การวางแผนท าให้เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ น ามาใช้ประโยชน์แก่องค์การ และยังเป็นการ

สร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร 

6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึง ความ

รว่มแรงร่วมใจในการท างานของผู้บริหาร และยังเปน็การสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มคนงานด้วย เพราะเขารู้

อย่างชัดเจนวา่องคก์ารคาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือและ พัฒนาแรงจูงใจ

ที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต 

7) พัฒนาการแข่งขัน  (Improves Competitive strength)  การวางแผนที่มีประสิทธิภาพท าให้

องคก์รมีการแขง่ขันกันมากกว่าองคก์ารที่ไมม่ีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการ 

วางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน เปลี่ยนแปลง วิธีการท างาน ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
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8) ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้าง ความมั่นใจในเรื่อง 

เอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการ   

จัดประสานงานในฝ่ายต่างๆ ขององคก์ารเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์การ 

ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วย

การ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.

2559  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่ 

เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่ 

เกี่ยวข้องและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน 

ชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2) คณะกรรมการสนับสมุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์ 

เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาห้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

4) กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 

5) กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารห้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2561 - 2565 

6) หลังจากด าเนินการตามข้อ 1 - 5 ให้ด าเนินการตามข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ห้วงเวลาการขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ .  2561 - 2565) ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

2561 - 2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562  
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คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559 

และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) ผู้บริหารท้องถิ่น       ประธานกรรมการ 

(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน     กรรมการ 

(3) สมาชกิสภาที่ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     กรรมการ 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกจ านวนสามคน    กรรมการ 

(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  กรรมการ 

  จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 

(6) ผู้แทนประชาคมห้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า  กรรมการ 

  สามคนแต่ไม่เกินหกคน 

(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการและ 

                                                                                                เลขานุการ 

(8) หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน              ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตาม (3)(4)(5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกได้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 

(1.1) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ท่ีมีผลกระทบต่อ 

ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(1.2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ 

(1.3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกลุ่มจังหวัดและจังหวัดโดยเน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่

ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(1.4) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

(1.5) นโยบายของผู้บริหารห้องถิ่นแถลงต่อสภาท้องถิ่น 

(1.6) แผนชุมชน 

ในการน่าประเด็นข้างต้นมาจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น 

และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 

(2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปญัหาเกี่ยวกับการจัดท า 

ร่างแผนพัฒนา  
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ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

(3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 

(4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19(2) แห่งระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 

(6) แต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานที่เห็นสมควร 

(7) ประสานกับประซาคมหมูบ่้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนใน 

ท้องถิ่นและจัดท าเปน็โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์ประกอบให้ผู้บริหารห้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 

(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน 

(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่

ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 

กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนว

ทางการ พัฒนาหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดจัดท าร่างแผนการด าเนินงานและจัดท าร่าง

ข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น รับฟงัปญัหาความต้องการ 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. ผู้บริหารห้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
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แผนภาพขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ประซาคมท้องถิ่นระดับอ าเภอและระดับจังหวัด/รวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/ 

   โครงการประชาคมท้องถิ่น/ข้อมูลจากคณะผู้บริหาร 

2. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาและเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา 

3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพัฒนา เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

4. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5. รายงานจังหวัด กระทรวง 

6. ประกาศให้ประชาชนทราบ 

7. ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณจัดท าเทศบัญญัติ 

8. เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบ 

9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลงนามและประกาศใช้ข้อบัญญัติ 

เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ด้านกายภาพ     2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

3.  ประชากร     4.  สภาพทางสังคม 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน    6.  ระบบเศรษฐกิจ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม   8.  ทรัพยากรธรรมซาติ 

9.  อ่ืน (ถ้ามีระบุด้วย) 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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