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 1  

        บทนํา 

ความเปนมา นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทอานาจหนาท่ีกวางขวางมากข้ึน โดยไมเพียงแตจะมีหนาท่ีใหบริการ 

สาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทาน้ัน แตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนองคกรที่เปดโอกาสให 

ประชาคมทองถิ่นไดมีสวนรวมในการบริหารพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น หลักการและเหตุผล กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการจัดท า

แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถน 

านโยบายและขอสั่งการของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติไดอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และเพื่อใหการ

จัดท าแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน มีหวงระยะเวลาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดและ แผนพัฒนาภาค ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ี

แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 จึงไดด าเนินการจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งรัฐมนตรีวาดวยการกระทรวงมหาดไทยไดลงนามใน

ระเบียบดังกลาว เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2561 และไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ 3 

ตุลาคม 2561 เลม 135 ตอน พิเศษ 246 ง ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป 

1.1 1.2ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาทองถ่ิน 

หมายถึง แผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินที่ก าหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 

อันมีลักษณะเปนการก าหนด รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปงบประมาณแตละป 

ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน กาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ทองถิ่น ดังนั้น แผนพัฒนาทองถิ่น จึงมีลักษณะกวางๆ ดังตอไปนี้ 1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 2. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ชัดเจน 

และม ีลักษณะ เฉพาะตัวที่จะตองด าเนินการใหเกิดผล 

1.2 3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และ

กิจกรรมสาธารณะ ตามที่ก าหนดในปนั้น 4. เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนากับงบประมาณ รายจายประจ าป 1.3 วัตถุประสงคของการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น 1. เพื่อใหการ

บริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชน โดยมี แผนพัฒนาเปน

เครื่องมือชวยผลักดัน และสนับสนุน 2. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา และการ จัดท างบประมาณประจ าป 3. เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมท้ังเพื่อ

เปนการประเมินผลการพัฒนาในชวงเวลาที่ก าหนด วา สามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมี

ประสิทธิภาพตามเปาหมายหรือไม 4. เพื่อเปนการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะ

ที่พรอมจะบรรจุในเทศ บัญญัติงบประมาณรายจายประจ าป และสามารถน าไปสูการปฏิบัติไดทันทีที่ไดรับ



งบประมาณ 1.4 ประโยชนของการจัดท าแผนพัฒนาทองถ่ิน ประโยชนของการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นมอียู

หลากหลายประการสามารถสรุปได ดังนี้ 1. การบรรลุจุดมุงหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจ และ

วิสัยทัศนที่ไดก าหนดไว ซึ่งการบรรลุ จุดมุงหมาย (Attention of Objectives) มีความส าคัญอยางยิ่งใน

กระบวนการวางแผน เพราะการวางแผนทุก ครั้งยอมตองมีจุดหมายปลายทางที่ก าหนดไว ถาจุดมุงหมายที่ก 

าหนดไวมีความชัดเจน ก็จะชวยใหการปฏิบัติ ตาม แผนมีทิศทางมุงตรงไปสูจุดมุงหมายท่ีก าหนดไวไดอยาง

สะดวกและเกิดผลดี 

1.3 2. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเก่ียวของกับการใชสติปญญาเพื่อคิด 

วิธีการใหองคกรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานฝายตางๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินมี 

ความสอดคลองตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ท่ีท า ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชน 

จากทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคานับวาการจัดท าแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะกอใหเกิดความ 

ประหยัด 3. ลดความไมแนนอน (Reduction of uncertainty) การจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการลด

ความ ไมแนนอนในอนาคตลง เนื่องจากการใชจายและการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ขึ้นอยูกับ สภาพการณทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยสวนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงชวยใหเกิดความแนนอน

ในการใช งบประมาณ เนื่องจากผานการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริง 4. ผูบริหารทองถิ่นใชเปนเกณฑใน

การควบคุม (Basic of Control) การด าเนินกิจการของเทศบาลได เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่ง

ที่แยกออกจากกันไมได ตองด าเนินการคูกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน การควบคุมจะท าใหการใช

งบประมาณและการด าเนินโครงการสัมพันธกัน 

1.4 1.5 แนวทางการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 1.ใหองคการบริหารสวนจังหวัดและอ าเภอ ตรวจสอบ

องคประกอบของคณะกรรมการ ประสาน แผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด และองคประกอบของ

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ อ าเภอ ใหเปนปจจุบัน 2.ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสง

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน เขต จังหวัดที่ใชอยูในปจจุบัน ใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาทองถ่ิน ไป พลางกอน และเม่ือองคการบริหารสวนจังหวัด

จัดประชุมประชาคมทองถิ่นรวมกับคณะกรรมการพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดและคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดเพื่อจัดท า ทบทวน หรือ เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดแลวเสร็จ ใหแจงองคกร ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดย

กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวน ทองถ่ินและเคาโครงยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ใหด าเนินการตาม รูปแบบที่ก าหนด 3.ใหคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาทองถ่ินระดับอ าเภอจัดประชุมพิจารณาจัดล าดับ ความส าคัญ ของโครงการและสงให

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดภายในเดือน พฤศจิกายน 

1.5 4.ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดจัดประชุมพิจารณาจัดล าดับ ความส 

าคัญ ของโครงการและใหองคการบริหารสวนจังหวัดน าโครงการที่ไดประสานโครงการพัฒนาขององคกร

ปกครอง สวนทองถิ่น มาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนจังหวัดและจัดสงโครงการ

พัฒนาที่เกิน ศักยภาพใหคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.)เพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนา

จังหวัดและ แผนปฏิบัติราชการประจ าปของจังหวัดตอไป 1.6 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาทองถ่ิน 1. ให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถิ่นใหเปนปจจุบัน 2. 

การจัดประชุมประชาคมทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหใชรูปแบบการจัดประชุม ปะชาคมทองถิ่น



เพื่อจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ ว 0600 

ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หรือด าเนินการประชุมประชาคมทองถิ่นตามรูปแบบที่เห็น วาเหมาะสม ท้ังน้ี

จะตองเปนไป ตามมาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 สัดสวน ของการประชุม

ประชาคมทองถ่ิน ไมควรนอยกวาแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลง

วันที่ 29 มกราคม 2559 ก าหนดไว 3. การจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน ใหด าเนินการภายใตหลักประชารัฐ 

โดยกระบวนการมีสวน รวมของประชาชนในพื้นท่ี ในการรวมคิด รวมท า รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับ

ประโยชน รวมแกปญหา ปรกึษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาส าหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอ านาจ

หนาท่ีขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินและท าใหการด าเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสุจริต 

โปรงใส ถูกตอง มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยขอใหนายอ าเภอบูรณาการหนวยงานตางๆใน

พื้นทีล่ักษณะประชา รัฐ เพื่อน าปญหาความตองการที่ไดจากการจัดประชุมประชาคมทองถิ่น ไปเปนขอมูลใน

การด าเนินการของ หนวยงานตางๆ เพื่อไมใหเกิดความซับซอนในการท างาน ส าหรับการประชุมประชาคม

ทองถ่ินครั้งแรก ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น และการจัดท ายุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัด ใหใชสัดสวนรอยละ 60 กรณีประชาคมทองถิ่นมาประชุมไมถึงรอย

ละ 60 แตไมต ากวารอยละ 20 ใหด าเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น ตอไปได โดยใหชี้แจงเหตุผลความจ 

าเปนโดยละเอียดไวในรายงาน 

1.6 สรุปข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาทองถ่ิน 1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคม

ทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ เก่ียวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความ

ตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น ที่เก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติ

ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามา ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหน าขอมูลพื้นฐาน

ในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆและ ขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการ

จัดท าแผนพัฒนาทองถ่ิน 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและ

ขอมูลน ามา วิเคราะหเพื่อจัดท ารางแผนพัฒนาทองถิ่น แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 3. 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 4. ผูบริหารทองถ่ิน

พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ิน และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 

1.7 1.7 การน าแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –  2564) ไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหแผนพัฒนาทองถ่ินน า

ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่น ใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนกรอบในการ

จัดท างบประมาณรายจายประจ าป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงินสะสม โดยน า

โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถิ่นไปจัดท างบประมาณตามปที่ก าหนด ไว เชน การจัดท างบประมาณ

รายจายประจ าป พ.ศ. 2562 ใหน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินป พ.ศ. 2562 ไปใช กรณีท่ีจะน า

โครงการพัฒนาที่อยูในป พ.ศ. 2563,2564 ไปด าเนินการ การแกไขปที่จะ ด าเนินการเปนอ านาจของ

ผูบริหารทองถิ่น การเพิ่มเติมเปนอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ ประชาคมทองถิ่น การ

เปลี่ยนแปลงเปนอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น การเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวกับโครงการ

พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย กระทรวงมหาดไทย เปนอ านาจของ

ผูบริหารทองถ่ิน เมื่อผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว ตองประกาศใหประชาชนในทองถิ่น

ทราบโดยทั่วกันภายใน 15 วัน นับแตวันที่ประกาศใช และปดประกาศ โดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน 1.8 

การจัดท าแผนด าเนินงาน 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแผนงาน 



โครงการพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ด าเนิน

การในพื้นท่ีขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดท ารางแผนด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการด าเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น ประกาศ

เปนแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน นับแตวันที่ปดประกาศ 

เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน แผนการด าเนินงานให

จัดท าใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน แผนการด าเนินงาน ตองจัดท าใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่

ประกาศใชงบปแผนการด าเนินงาน ตองจัดท าใหแลวเสรจ็ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ

รายจาย ประจ าป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและ

โครงการจาก หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆที่ตองด าเนินการในพื้นที่

องคกรปกครอง สวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแกไขแผนการด าเนินงาน

เปนอ านาจของ ผูบริหารทองถิ่น 

1.8 1.9 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองแตงตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ทองถ่ิน ประกอบดวย 1. สมาชิกสภาทองถิ่น (ที่สภาทองถิ่น

คัดเลือก) จ านวน 3 คน 2. ผูแทนประชาคมทองถ่ิน (ที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก) จ านวน 2 คน 3. ผูแทน

หนวยงานทองถ่ินที่เกี่ยวของ (ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก) จ านวน 2 คน 4. หัวหนาสวนการบริหาร (ท่ี

คัดเลือกกันเอง) จ านวน 2 คน 5. ผูทรงคุณวุฒิ (ที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก) จ านวน 2 คน โดยให

คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึง คนท าหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนและ 

กรรมการอีกหนึ่งคน ท าหนาท่ีเลขานุการ ของคณะกรรมการ กรรมการมีวาระอยูในต าแหนงคราวละ 4 ป 

และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได อ านาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ดังนี้ 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2. ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหาร ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้ง

ประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน 15 

วัน นับแตวัน รายงานผล และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน 

โดยอยาง นอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 4. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อ

ชวยปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจมอบ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ หรือรวมด 

าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมี ขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 4.1 คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จัดท ารางขอก าหนดขอบขายและ 

1.9 รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอ ผูบริหาร

ทองถ่ิน 4.2 ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ ขอก าหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 4.3 หนวยงาน

หรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือรวมด าเนินการติดตามและประเมินผล 4.4 ใหหนวยงานหรือ

บุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือรวมด าเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการด าเนินการซึ่งได

จากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เพื่อ ประเมินผลการรายงาน

ผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 4.5 ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภา

ทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ



ประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศ โดย เปดเผยไมนอยกวา 30 วัน โดยอยางนอยปละ 1 ครั้งภายใน

เดือนธันวาคมของทุกป 

1.10 1.11 แกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ิน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น 

จัดท ารางแผนพัฒนาทองถ่ิน ที่เพิ่มเติม พรอมเหตุผลและความจ าเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 2. 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น ท่ีเพิ่มเติมเพื่อ เสนอ

ผูบรหิารทองถ่ิน เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให

ผูบรหิาร ทองถ่ินประกาศใช พรอมปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี

ผูบริหาร ทองถ่ินประกาศใช การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอ านาจของคณะกรรมการพัฒนา 

ทองถ่ิน เมื่อแผนพัฒนา ทองถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวให

ผูบรหิารทองถ่ินประกาศใช พรอมปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่

ผูบรหิารทองถ่ินประกาศใช ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินที่เก่ียวกับโครงการพระรา

ชด าริ งานพระราช พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เปนอ านาจของผูบริหาร

ทองถ่ิน เมื่อแผนพัฒนา ทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศให

ประชาชนทราบโดยเปดเผยไม นอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ความหมายของการวางแผน  

การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา 

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

เปนการคาดการณสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาที่พิจารณา กําหนด 

แนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและการคาดคะเน อยางใชดุลยพินิจ การ

วางแผนจึงมีความเกี่ยวของกับการคาดการณตาง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดย

ผานกระบวนการคิดกอนทํา ฉะนั้นจึงกลาวไดวา การวางแผนคือ ความพยายาม ที่เปนระบบ (systematic 

attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตเพ่ือใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา 

 ความสําคัญของการวางแผน (Significance of Planning)  

1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งน้ีเพราะการ
วางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล มองเหตุการณตาง ๆ ในอนาคตท่ี
อาจเกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ปญหาความตองการของประชาชนในสังคมนั้นซึ่งสิ่งเหลานี้ 
อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้นองคการจึงจําเปนตองเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งท่ี
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอมอันไดแกสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เปนตน  

2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคการ ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการ วางแผน
ยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรนัดรจึงทําใหมีการยอมรับ แนวความคิดเชิงระบบ 
(system approach) เขามาใชในองคการยุคปจจุบัน  

3) ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เพราะการวางแผนเปนงาน ท่ี
ตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคการ ท้ังน้ีเพื่อเปนหลักประกันการดําเนินการเปนไปดวยความ
มั่นคงและมีความเจริญเติบโต  

4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอนเพราะการวางแผนทําใหมองเห็นภาพรวมของ 
องคการท่ีชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมีความเหมาะสมกับ 
ลักษณะงานมากยิ่งข้ึนเปนการจําแนกงานแตละแผนกไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน  

5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนเปนการกระทําโดยอาศัยทฤษฎี 
หลักการและงานวิจัยตางๆ (a rational approach) มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรที่ดําเนินอยู กลาวโดยสรุปวา ไม มีองคการใดที่ ประสบ ความสําเร็จ
ไดโดยปราศจากการวางแผน ดังนั้น การวางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกที่มีความสําคัญของ กระบวนการ
จัดการที่ดี 

 



ประโยชนของการวางแผน (Advantages of Planning)  
 

1)  บรรลุจุดมุงหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมาย ปลายทาง 
เพื่อใหองคการบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดใหการกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานขั้นแรกของ การวางแผน ถา
จุดมุงหมายทีกํ่าหนดมีความแจมชัดก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายที่กําหนดไว ได
อยางสะดวกและเกิดผลดี  
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2) ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเก่ียวของกับการใชสติปญญาเพื่อคิดวิธีการ ให
องคการบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานในฝายตางๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดําเนินมีความ 
ตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตางๆ ที่ทําซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ 
อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนที่ดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคการ  

3) ลดความไมแนนอน ( Reduction of Uncertainty) การวางแผนชวยลดความไมแนนอนใน 
อนาคตลงเพราะการวางแผนเปนงานที่เก่ียวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคตการวางแผนที่ม ี
ประสิทธิภาพเปนผลมาจากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงท่ีปรากฏขึ้นแลว ทําการคาดคะเนเหตุการณใน
อนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไวแลว  

4) เปนเกณฑในการควบคุม ( Basis of control) การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาที่ การ 
ควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปนกิจกรรรมที่ดําเนินการคูกัน 
อาศยัซึ่งกันและกัน กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวาแผนกําหนดจุดมุงหมาย 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาท่ีการควบคมุ  

5) สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค(Encourages innovation and Creativity) การ 
วางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจและเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ (นวัตกรรม) และความคิด 
สรางสรรคทั้งนี้เนื่องจากขณะท่ีฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเปนการระดมปญญาของคณะผูทํางาน ดาน
การวางแผนทําใหเกิดความคิดใหมๆ และความคิดสรางสรรคนํามาใชประโยชนแกองคการ และยังเปนการ
สรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร  

6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเปนการบงชี้ใหเห็นถึงความ
รวมแรงรวมใจในการทํางานของผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนในกลุมคนงานดวย เพราะเขา
รูอยางชัดเจนวาองคการคาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้นการวางแผนยังเปนเครื่องมือฝกและพัฒนา
แรงจูงใจที่ดีสําหรับผูบริหารในอนาคต  

7) พัฒนาการแขงขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพทําให 
องคการมีการแขงขันกันมากกวาองคการท่ีไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปล่ียนแปลง วิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตางๆ ใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

 8) ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนไดสราง ความมั่นใจในเรื่อง 
เอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดวางไวมุงไป ที่จุดมุงหมายเดียวกันมีการ 
จัดประสานงานในฝายตาง ๆ ขององคการเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝายขององคการ  

 
ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –  2565) ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย 

วา ดวยการ จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561  



 
1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ

เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหาความตองการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวของ
และแนวทางการปฏิบัติหนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการ จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวน แผนพัฒนาทองถ่ิน  
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2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา วิเคราะห 

เพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน  
3) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น  
4) กรณีเทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด ใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติราง แผนพัฒนา 

ทองถ่ิน และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 –  2565  
5) กรณีองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นตอสภาองคการ 

บริหารสวนตําบล เพื่อใหความเห็นชอบกอนผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน พ.ศ. 2561 –  2565  

6) หลังจากดําเนินการตามขอ 1 –  5 ใหดําเนินการตามขอ 24 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา 
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 หวงเวลาการขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –  2565)  ตามระเบียบกระทรวง
หมาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เพื่อประโยชนในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
แบบบูรณาการ  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ. ศ.2561 - 
2565) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

    
 คณะกรรมการที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วา

ดวยการ จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  

 
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

องคประกอบ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย  
(1) ผูบริหารทองถ่ิน        ประธานกรรมการ  
(2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคน    กรรมการ  
(3) สมาชิกสภาที่ทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน    กรรมการ  
(4) ผูทรงคณุวุฒิท่ีผูบริหารคัดเลือกจํานวนสามคน    กรรมการ  
(5) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก   

จํานวนไมนอยกวาสามคน        กรรมการ 
(6) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนไมนอยกวา  

สามคนแตไมเกินหกคน        กรรมการ 
(7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน            กรรมการและเลขานุการ  



(8) หัวหนาสวนราชการบริหารท่ีมีหนาที่จัดทําแผน ผูชวยเลขานุการ กรรมการตาม (3) (4) (5) 
และ (6) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

  
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้  
(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก  
     (1.1) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ที่มีผลกระทบ

ตอ ประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  
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(1.2) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  
(1.3) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศกลุมจังหวัดและจังหวัดโดยเนนดําเนินการในยุทธศาสตร 

สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด     
(1.4) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
(1.5) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินแถลงตอสภาทองถ่ิน  

               (1.6)  แผนชุมขน ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นคํานึงถึงสถานะ
ทางการคลังของ ทองถิ่น และความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย  

(2) รวมจัดทํารางแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดทํา ราง
แผนพัฒนา  

(3) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน  
(4) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 19 (2) แหงระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
(5) พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  
(6) แตงตั้งท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานที่เห็นสมควร  
(7) ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวมวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชนใน 

ทองถ่ินและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

องคประกอบใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย  

(1) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      ประธานกรรมการ  
(2) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   กรรมการ  
(3) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ  
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน           กรรมการและเลขานุการ  
(5) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
     ที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย      ผูชวยเลขานุการ 
กรรมการตาม (3) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนว 
ทางการ พัฒนาหนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนดจัดทํารางแผนการดําเนินงานและจัดทําราง 
ขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 19 (1) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 
จัดทําแผนพัฒนา ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  



 
ขั้นตอนการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่น  
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น รับฟงปญหาความตองการ  
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  
4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น 
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 แผนภาพขั้นตอนการจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่น  
 
1. ประชาคมทองถิ่นระดับอําเภอและระดับจังหวัด/รวบรวมขอมูลปญหา/ความตองการ/

โครงการประชาคมทองถ่ิน/ขอมูลจากคณะผูบริหาร  
 
 
 
2. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํารางแผนพัฒนาและเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา 
  
 
 
3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.พิจารณารางแผนพัฒนา เสนอผูบริหารทองถ่ิน  
 
 
4. ผูบริหารเสนอสภา อบต. ใหความเห็นชอบ  
 
 
 
5. ผูบริหารทองถ่ิน ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 
 
6. ประกาศใหประชาชนทราบ  
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เคาโครงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 –  2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

สวนท่ี 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน  
1. ดานกายภาพ  
2. ดานการเมือง/การปกครอง  
3. ประชากร  
4. สภาพทางสังคม  
5. ระบบบรกิารพื้นฐาน  
6. ระบบเศรษฐกิจ  
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
8. ทรพัยากรธรรมชาติ  
9. อื่น (ถามีระบุดวย)  
 

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค  
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน  
 

สวนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ  
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน  
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น  

 
สวนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล  

1. การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร  
2. การติดตามและประเมนิผลโครงการ  
3. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน  
4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 


