
คํานํา 

 
คูมือปฏิบัติงานในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเลมนี้  จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรู

ความเขาใจและเปนแนวทาง ในการปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติท่ีเก่ียวของในข้ึนตอนการปฏิบัติงานดานแผนหรือ

ดานงบประมาณ โดยไดรวบรวมความรูทางวิชาการจากแหลงตาง ๆ และถายทอดประสบการณในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหผูท่ีไดศึกษานําประยุกตใชหรือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวย 

 กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ของ องคการบริหารสวนตําบลหนองสะเดา หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปน

ประโยชนตอสวนราชการและผูปฏิบัติงาน สําหรับใชเปนคูมือในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ังสามารถนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดความสําเร็จ บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค

ท่ีกําหนดไว 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 แนวคิดของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  นับต้ังแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 

14 การปกครองทองถ่ิน ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีและอํานาจดูแลและจัดทําบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2542 มาตรา 16 ท่ีกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง โดยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ท่ีกําหนดวิสัยทัศน ประเด็น

ยุทธศาสตรเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปน

การกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและ

เปนแผนกาวหนา 

  ป พ.ศ. 2559 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นวา การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีผานมาหวงระยะเวลาของการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสอดคลอง

กับแผนพัฒนาจังหวัด ซ่ึงตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

พ.ศ. 2551 กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถ่ิน

ตองสอดคลองกับ แผนพัฒนาจังหวัด กระทรวงมหาดไทยจึงไดดําเนินการจัดทําระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และไดลงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2559 และมีผลบังคับใชต้ังแตวันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ปจจุบัน ป พ.ศ. 2561 กระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการจัดทําระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เพ่ือแกไขเพ่ิมเติมปรับปรุงระเบีย บกระทรวง

มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2559 ใหเปนปจจุบัน  
 

1.2 ลักษณะของแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 นิยาม “แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา 

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน



ทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ

เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความ

ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  ดังนั้น แผนพัฒนาทองถ่ิน จึงมีลักษณะดังนี้  

  1. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

  2. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ีชัดเจน และมี

ลักษณะเฉพาะตัวท่ีตองดําเนินการใหเกิดผล  

  3. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลา  

  4. เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ

รายจายประจําป  
 

1.3 วัตถุประสงคการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

  1. เพ่ือใหการบริหารภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปเพ่ือประโยชนของ

ประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเปนเครื่องมือชวยผลักดันและสนับสนุน  

  2. เพ่ือแสดงความสัมพันธและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการ

จัดทํางบประมาณประจําป  

  3. เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมท้ังเพ่ือเปนการประเมินผลการพัฒนาในชวงเวลาแตละ

ปวาสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายหรือไม  

  4. เพ่ือเปนการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุใน

เอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดทันทีท่ีรับงบประมาณ  

 

1.4 ประโยชนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

  1. การบรรลุจุดมุงหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว ซ่ึง

การบรรลุจุดมุงหมาย (Attention of objective) มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการ

วางแผนทุกครั้ง ยอมตองมีจุดมุงหมายปลายทางท่ีกําหนดไว ถาจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวมีความชัดเจน ก็จะชวย

ใหการปฏิบัติตามแผนมีทิศทางมุงตรงไปสูจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี  

  2. เกิดความประหยัด (Economical operation) การวางแผนเก่ียวของกับการใชสติปญญา

เพ่ือคิดวิธีการใหองคกรบรรลุถึงประสิทธิภาพ มีการประสานงานและสอดคลองตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปน

ระเบียบ และใชทรัพยากรอยางคุมคา  

  3. ลดความไมแนนอน (Reduction of uncertainty) เนื่องจากการจัดเก็บรายได การใช

จายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินข้ึนอยูกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยสวนรวม การวางแผนจะชวยใหเกิด

ความแนนอนในการใชงบประมาณท่ีผานการวิเคราะหสภาพพ้ืนฐานของขอเท็จจริง  



  4. ผูบริหารทองถ่ินใชเปนเกณฑในการควบคุม (Basic of Control) การดําเนินภารกิจของ

เทศบาลไดเพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งท่ีแยกออกจากกันไมได ตองดําเนินการควบคูกันและ

พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน การควบคุมจะทําใหการใชงบประมาณและการดําเนินโครงการสัมพันธกัน  

  5. ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี (Better Coordination) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ชวย

สรางความม่ันใจในเรื่องความเปนเอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายของเทศบาลในอนาคต ทําใหโครงการตาง ๆ 

ท่ีวางแผนไวไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน รวมท้ังความซาซอนในการปฏิบัติงานของแตละฝายดวย  

  6. สงเสริมนวัตกรรมและการสรางสรรค (Encourages innovation and Creativity) การ

วางแผนเปนพ้ืนฐานการตัดสินใจ และเปนสิ่งท่ีชวยใหเกิดความคิดใหมๆ (นวัตกรรม) และความคิดสรางสรรค 

เนื่องจากขณะท่ีมีการวางแผนจะเปนการระดมความคิดของคณะทํางานทําใหเกิดโครงการใหมๆท่ีนํามาใชให

เกิดประโยชน แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินได  

  7. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) เปนการบงชี้ใหเห็นถึงความรวมแรงรวมใจใน

การทํางานของผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหกลุมผูปฏิบัติงานท่ีสามารถรับรูความคาดหวังของ

หนวยงานได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 2 

กระบวนการดําเนินงาน 
 

2.1 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีข้ันตอนดังตอไปนี้  

 1. ตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนปจจุบัน 
 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 ประกอบดวย  

 (1) ผูบริหารทองถ่ิน       ประธานกรรมการ  

 (2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคน    กรรมการ  

 (3) สมาชิกสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน3 คน    กรรมการ  

 (4) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน3 คน   กรรมการ  

 (5) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผูบริหารทองถ่ิน  

 กรรมการคัดเลือกจํานวนไมนอยกวา 3 คน  

 (6) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ิน    กรรมการ 

 คัดเลือกจํานวน ไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 6 คน  

 (7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     กรรมการและเลขานุการ  

 (8) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน    ผูชวยเลขานุการ 
 

หมายเหตุ : กรรมการตามขอ (3) , (4) , (5) และ (6) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับ

การ คัดเลือกอีกได  
 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 ประกอบดวย  

 1) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     ประธานกรรมการ  

 2) หัวหนาสวนราชการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กรรมการ  

 3) ผูแทนประชาคมทองถ่ิน ท่ีประชาคมทองถ่ิน    กรรมการ 

 คัดเลือกจํานวน 3 คน  

 4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน    กรรมการและเลขานุการ  

 5) เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ผูชวยเลขานุการ 

 ท่ีผูบริหารมอบหมาย 

หมายเหตุ : กรรมการตามขอ (3) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

 



คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 ประกอบดวย  

 1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน3 คน  

 2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวน2 คน  

 3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน2 คน  

 4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน2 คน  

 5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวน2 คน 

หมายเหตุ :  1. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานกรรมการ และกรรมการอีกคน

  หนึ่งทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  

  2. กรรมการ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  
 

 2. การจัดประชุมประชาคมทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชรูปแบบการจัดประชาคม

ทองถ่ิน เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ 

ว0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 หรือดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ินตามรูปแบบท่ีเห็นวาเหมาะสม

ท้ังนี้ จะตองเปนไปตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ท้ังนี้สัดสวนของการ

ประชุม ประชาคมทองถ่ินไมควรนอยกวาสัดสวนประชาคม รอยละ 60 ของประกาศสัดสวนประชุมประชาคม 

(ระดับ ชุมชน ไมนอยกวารอยละ 5 ของประชากรท่ีมีสิทธิเลือกต้ังในชุมชน หรือไมนอยกวา รอยละ 10 ของ

ตัวแทน จํานวนครัวเรือนในชุมชน ระดับนครไมนอยกวารอยละ 2 ของประชากรท่ีมีสิทธิเลือกต้ังในเทศบาล

นคร หรือ ไม นอยกวา รอยละ 5 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในชุมชน) ตามแนวทางหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559  

 การประชุมประชาคมทองถ่ินระดับชุมชน กรณีการประชุมประชาคมทองถ่ินไมเปนไปตามสัดสวนท่ี

กําหนดไว รอยละ 60 สามารถประชุมไดเม่ือองคประชุมประชาคมมาไมนอยกวารอยละ 20 กรณีสัดสวน

ประชาคมทองถ่ินมาประชุมไมถึงรอยละ 20 ใหดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ินตอไปได ถาสัดสวน

ประชาคมไมนอยกวารอยละ 5 โดยใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนโดยละเอียดไวในรายงานการประชุมพรอม

รายงานผูกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบดวย ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุดท่ี 

มท 0810.3/ว6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560  

 การประชุมประชาคมทองถ่ินระดับนคร กรณีการประชุมประชาคมทองถ่ินไมเปนไปตามสัดสวนท่ี

กําหนดไว รอยละ 60 สามารถประชุมไดเม่ือองคประชุมประชาคมมาไมนอยกวารอยละ 20 กรณีสัดสวน

ประชาคม ทองถ่ินมาประชุมไมถึงรอยละ 20 ใหดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ินตอไปได ถาสัดสวน

ประชาคมไมนอย กวารอยละ 3 โดยใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนโดยละเอียดไวในรายงานการประชุมพรอม

รายงานผูกํากับดูแล องคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบดวย ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด

ท่ี มท 0810.3/ว6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560  

 

 



กรณีสัดสวนประชาคมนอยกวารอยละ 60  

 ระดับชุมชน    ระดับนคร    หมายเหตุ 

ไมนอยกวารอยละ 20   ไมนอยกวารอยละ 20   สามารถประชุมได 

ไมนอยกวารอยละ 5   ไมนอยกวารอยละ 3   - สามารถประชุมได  

        - ชี้แจงเหตุผลความจําเปนโดยละเอียด

        ในรายงานการประชุม  

 

รูปแบบการจัดประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 

 

  สัดสวนระดับชุมชน     สัดสวนระดับนคร  

1) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกต้ังชุมชนทุกคน  1) สมาชิกสภาเทศบาลนครทุกคน  

-        2) ทองถ่ินอําเภอ  

-        3) ปลัดอําเภอ  

2) ประธานชุมชนในชุมชน     4) คัดเลือกประธานชุมชนในเขตเทศบาลนคร 

       จํานวน 6 คน  

3) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ/ผูอํานวยการ 

โรงพยาบาล ท่ีมีหนวยงานต้ังอยูในชุมชนนั้น ทุกคน   5) คัดเลือกผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม 

       สุขภาพตําบล/ผูอํานวยการโรงพยาบาลท่ีมี 

       หนวยต้ังอยูในเขตเทศบาลนคร จํานวน5 คน  

4) ผูอํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหนา  6) คัดเลือกผูอํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน 

หนวยการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมีหนวยงาน ต้ังอยูในชุมชนนั้น  หรือหัวหนาหนวยการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีมีหนวยงาน 

ทุกคน       ต้ังอยูในเขตเทศบาลนคร จํานวน5 คน  

5) หัวหนาหรือตัวแทนสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ   7)คัดเลือกจากหัวหนาหรือตัวแทนสวนราชการ/ 

ท่ีมีหนวยงานต้ังอยูในชุมชนนั้น นอกจาก (3) และ(4)  รัฐวิสาหกิจ ท่ีมีหนวยงานต้ังอยูเขตเทศบาลนคร

       จํานวน 5 คน * นอกจาก (3) และ(4)  

6) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในชุมชนนั้น จํานวน6 คน  8) คัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชนในเขต 

       เทศบาลนคร จํานวน 6 คน  

7) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน  9) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา 

(อสม.) จํานวน 4 คน     ชุมชน (อสม.) ในเขตเทศบาลนคร จํานวน 4 คน 

8) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาปองกันภัยฝายพล เรือน  10) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาปองกันภัยฝายพล 

(อปพร.)ในชุมชน จํานวน 4 คน    เรือน (อปพร.)ในเขตเทศบาลนคร จํานวน4 คน 

 



  สัดสวนระดับชุมชน      สัดสวนระดับนคร 

9) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ในชุมชน 11) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชน

จํานวน 4 คน      เมืองในเขตเทศบาลนคร จํานวน 4 คน  

10) คัดเลือกจากกลุมอาชีพตางๆ ในชุมชน จํานวน10 คน 12) คัดเลือกจากกลุมอาชีพตางๆ ในเขตเทศบาล

       นคร จํานวน 10 คน |  

11) คัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒ/ิปราชญชุมชน จํานวน4 คน 13) คัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิ/ปราชญชุมชน ใน

       เขตเทศบาลนคร จํานวน 4 คน  

12) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน ในชุมชน   14) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน ในเขต 

จํานวน 10 คน       เทศบาลนคร จํานวน 10 คน  

13) คัดเลือกจากชมรมผูสูงอายุ ในชุมชน จํานวน4 คน  15) คัดเลือกจากชมรมผูสูงอายุ ในเขตเทศบาล 

       จํานวน 4 คน  

14) คัดเลือกจากองคกรทางธุรกิจ ในชุมช จํานวน 5 คน  16) คัดเลือกจากองคกรทางธุรกิจ ในเขต 

       เทศบาลนคร จํานวน 10 คน  

15) คัดเลือกจากสื่อมวลชน จํานวน 2 คน    17) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ในเขตเทศบาลนคร 

       จํานวน 3 คน  

16) ประธานหอการคาจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม 18) ประธานหอการคาจังหวัด ประธานสภา 

จังหวัด       อุตสาหกรรมจังหวัด 

17) คัดเลือกจากบุคคล ตามท่ีเทศบาลนครได   19) คัดเลือกจากบุคคล ตามท่ีเทศบาลนครได 

กําหนดข้ึน ไมนอยกวารอยละ 5 ของประชากร   กําหนดข้ึน ไมนอยกวารอยละ 2 ของประชากร 

ท่ีมีสิทธิเลือกต้ังในชุมชนหรือ ไมนอยกวา รอยละ 10  ท่ีมีสิทธิเลือกต้ังในเทศบาลนครหรือไมนอยกวา 

ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในชุมชน    รอยละ 5 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในชุมชน

          

 3. การจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน ใหดําเนินการภายใตหลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีสวนรวม

ของประชาคมในพ้ืนท่ี ในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับผลประโยชน รวมแกปญหา

ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และทําใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสุจริต โปรงใส ถูกตอง มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ  

 4. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามเคาโครงแผนพัฒนาทองถ่ิน

รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 

ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้ 

 

 

 



สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน  

1. ดานกายภาพ  

1.1 ท่ีต้ังของชุมชน (แผนท่ีประกอบ)  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

1.4 ลักษณะดิน  

2. ดานการเมืองการปกครอง  

2.1 เขตการปกครอง  

2.2 การเลือกต้ัง  

3. ประชากร  

3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร (ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3-5 ป และการ คาดการณในอนาคต)  

3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร  

4. สภาพสังคม  

4.1 การศึกษา  

4.2 สาธารณสุข  

4.3 อาชญากรรม  

4.4 ยาเสพติด  

4.5 การสังคมสงเคราะห  

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  

5.1 การคมนาคมขนสง (ทางบก, ทางน้ํา, ทางราง, ทางอากาศ ฯลฯ)  

5.2 การไฟฟา  

5.3 การประปา  

5.4 โทรศัพท  

5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง  

6. ระบบเศรษฐกิจ  

6.1 การเกษตร  

6.2 การประมง  

6.3 การปศุสัตว  

6.4 การบริการ  

6.5 การทองเท่ียว  

6.6 อุตสาหกรรม  

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ  

6.8 แรงงาน  



7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

7.1 การนับถือศาสนา  

7.2 ประเพณีและงานประจําป  

7.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน  

7.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ  

8.1 น้ํา  

8.2 ปาไม  

8.3 ภูเขา  

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

9. อ่ืนๆ 

 

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค  

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

2.1 วิสัยทัศน  

2.2 ยุทธศาสตร  

2.3 เปาประสงค  

2.4 ตัวชี้วัด  

2.5 คาเปาหมาย  

2.6 กลยุทธ  

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

3.2 การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 

 

 

 



สวนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ  

3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน  

3.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

 

สวนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล  

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  

4.3. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม  

4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต  

4.4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต  

4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 

สรุปข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ

เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา เพ่ือนํามากําหนดแนว

ทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือ

แผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะห

เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

 3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเสนอประชาคมทองถ่ิน  

 4. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน รวมพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน แลว

เสนอผูบริหารทองถ่ิน  

 5. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินและประกาศใช  

 

2.2 การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 

 เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช

แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ

งบประมาณจากเงินสะสม โดยนําโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินไปจัดทํางบประมาณตามท่ีกําหนดไว เชน การ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ใหนําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินป พ.ศ. 2561 ไป

ใชกรณีท่ีจะนําโครงการพัฒนาท่ีอยูในป พ.ศ. 2562 2563 2564 และ 2565 ไปดําเนินการ จะตองเขาสู

ข้ันตอนของการแกไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

  



สวนท่ี 3 

การเขียนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

3.1 คํานิยาม 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนดวิสัยทัศน

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล

แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดทํา

ข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม

หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 โครงการพัฒนา หมายความวา โครงการท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ

เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

 การแกไข หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนดําเนินงานใหถูกตองโดยไมทํา

ให วัตถุประสงคและสาระเดิมเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงการแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของนายกเทศมนตรี 

 การเพ่ิมเติม หมายความวา การเพ่ิมโครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหปรากฏไวใน

แผนพัฒนา ทองถ่ิน 

 การเปลี่ยนแปลง หมายความวา การทําใหคุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของโครงการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินการโดยทําใหวัตถุประสงคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 

3.2 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 25 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนา

ทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก

เงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ี

กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

3.3 ลักษณะสําคัญของแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 ประกอบดวย 

1. โครงการ 

2. วัตถุประสงค 

3. เปาหมาย 

4. งบประมาณและปท่ีผานมา 

5. ตัวชี้วัด (KPI) 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 



7. หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
 

3.4 การแกไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  

 1. “การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนดําเนินงานใหถูกตอง โดย

ไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงการแกไขแผนพัฒนา เปนอํานาจของ

นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอ 21 หมวด 4  

 2. “การเพ่ิมเติม” หมายความวา การเพ่ิมโครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินใหปรากฏไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาจะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอ 22 หมวด 4 ดังนี้ \ 

 (1) คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี

เพ่ิมเติม พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม  

 (3) เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบไมนอยกวา 30 วัน นับต้ังแตวันท่ีผูบริหาร

ทองถ่ินประกาศใช 

  3. “การเปลี่ยนแปลง” หมายความวา การทําใหคุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของโครงการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินการ โดยทําใหวัตถุประสงคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงการ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน ขอ 22/1 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ินและเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินใหผูบริหารประกาศใช 

พรอมท้ังปดประกาศ ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 4 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีดังนี้ 
 

1. แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559  
 

 2. แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559  
 

 3. แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560  
 

 4. แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว0357 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2561  
 

 5. การดําเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวเนื่องกับการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว05813 ลงวันท่ี 11 

เมษายน 2561  
 

 6. ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 

2561  
 

 7. ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565) ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 
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