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คู่มือปฏิบัติงานถือว่าเป็นคู่มือท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะ 
สามารถท าให้ผู้ปฏิบัติงานหลักและผู้ปฏิบัติงานร่วมได้รู้ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ังได้
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และยังสามารถช่วยให้ทราบระยะเวลา
ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การมีคู่มือปฏิบัติงานยังจะช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และยังจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ให้บุคคลต่าง ๆทราบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนขึ้น 
  คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้จัดท าและรวบรวมจาก
ความรู้และประสบการณ์ในการท างานประกอบกับข้อระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องร่วมกัน
ด าเนินการให้มีเนื้อหาสาระ กระชับ เข้าใจง่าย 
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานแก่
ผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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บทน า 

ความเป็นมา  

การบริหารจัดการงบประมาณของท้องถิ่น จากท่ีได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลหรืองบประมาณที่ท้องถิ่น 
จัดเก็บเอง การบริหารงบประมาณดังกล่าวมีความส าคัญ จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและเกิดประโยชน์
สูงสุดและมีความ โปร่งใสมากที่สุด ดังนั้นการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท า
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวและเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสม ตามนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้ และน าเสนอประชาชนก่อนการเลือกตั้ง ตลอดทั้งที่ได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นก่อนที่
ผู้บริหารจะเริ่มปฏิบัติงาน มีการน าแผนงานและโครงการที่ก าหนดไปปฏิบัติตาม ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลา
ที่ก าหนด โดยมีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะให้มีการ ตรวจสอบทั้ง
โดยหน่วยงานของรัฐและประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๕๗๙๗ ลง
วันที่ ๑๐ ตุลาคม 25๕๙ ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมาเม่ือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มี
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม 2561 ก าหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตลอดจนการ ด าเนินการ ที่เก่ียวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้
แล้วหรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป 
จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอ่ืน รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ พ.ศ. 
2551 มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ
ประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนินกิจการของจังหวัด
และ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ แผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็น แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจน สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจ
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 



2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนด ระยะเวลา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2561 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ การจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “คู่มือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น” ฉบับนี้เพื่อช่วยเสริมสร้าง ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอดใช้เป็นแนวทางใน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดโดยฝ่ายแผนและงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
กระบวนการดังนี้ - รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 
บริหารงานเทศบาล - วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ - 
ประสานงานกับหน่วยงานในเขตเทศบาลและหน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขต เทศบาลและ
หน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาและ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องส าคัญที่รัฐธรรมนูญได้ก า 
หนดไว้ชัดเจนเพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินการต่างๆ ของภาครัฐได้เข้ามา
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น แสดงความห่วงกังวลต่อแนวทางการด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่รัฐต่อการตัดสินใจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงการ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล 
ร่วมตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ ให้การปรึกษาหารือ และร่วมกันประเมินผล การด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในวิถีทางประชาธิปไตย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมยังรวมไปถึง การมาร่วมกัน
คิดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน ร่วมออกแบบอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง โดยผู้ที่ควรเข้า 
มาเก่ียวข้องหรือเข้ามามีส่วนร่วมคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ รวมถึงกลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็น
องค์กรทาง สังคมของพลเมืองที่เรียกว่าภาคประชาสังคม (Civil Society) เช่น กลุ่ม ชมรม องค์กรสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ การด าเนินการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินการได้ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชน โดย ผู้บริหารท้องถิ่นควรสนับสนุนให้มีการท าแผนชุมชนให้เกิดข้ึนในทุกหมู่บ้าน โดยการให้
ค าแนะน าในการจัดท าให้ความ ช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนชุมชน สนับสนุนการ
จัดเวทีประชาคมอย่างสร้างสรรค์ และ พิจารณาน าโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องด าเนินการร่วมกับชุมชน หรือ
โครงการหรือกิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของ ชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา จะด าเนินการในช่วงระหว่าง
เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี 



ความหมาย ความส าคญั และประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ หรือ 
แผนงานในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 จึงได้ก าหนดให้ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการทบทวนและจัดท าทุกปีและจะ
น าไปสู่กระบวนการการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวางแผนการ
พัฒนาจึงมีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก แผนการพัฒนาเป็นกรอบใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึง ประสงค์ได้อย่างเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงและมุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความ 
เชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็น
อุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด นอกจากนี้ภายใต้
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นยังท าให้ประชาชนในท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้รว่มกัน ได้เห็นข้อเด่น 
ข้อดีโอกาสและข้อจ ากัดของท้องถิ่นในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย มีช่องทางในการแก้ไข ปัญหาของท้องถิ่นได้
อย่างเหมาะสมและครอบคลุม สามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและลง มือ
ท างานร่วมกันได้ สามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในท้องถิ่นท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้
อย่าง เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น อีกท้ังยังสามารถรับผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม ก่อให้เกิด ทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกัน ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับท้องถิ่น และท้ายท่ีสุดสามารถ
หาภาคีแนวร่วมในการท างาน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางใน อนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนด
สภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นด้วย  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

อาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 
ก าหนดแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น ระยะเวลา
ห้าปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้  

 

 



1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  

           ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี ช่วงระยะเวลาห้าปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  

2. ห้วงเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

          ก าหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 

3. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

 1.) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ าเภอตามล าดับให้เป็นปัจจุบัน 

2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
จังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อด าเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน เขตจังหวัด ทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ให้ด าเนินการตามรูปแบบที่ ก าหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

4. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

1.) ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วน ต าบล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

2.) ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจาก แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดย
พิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดย
ในระยะเริ่มแรกของการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้จัดท าประชาคมในระดับ
ต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและ เทศบาลต าบล ระดับชุมชนเมืองส าหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชน
นครส าหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดส าหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และส าหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบ



ของเทศบาลนคร ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน โอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2559 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560 ประกอบ กัน ทั้งนี้ให้ ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

3.) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  

4.) ครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อ
ประชาชน ได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

5.) โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าหมวด ค่าจ้าง
ชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องน ามาบรรจุใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวด
อ่ืนๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
5. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ 
งบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดท า
งบประมาณ ตามปีที่ก าหนดไว้ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

6. การก ากับดูแล 
 1.) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบ
ลงทุน เพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานอื่น โดย ถือเป็นสาระส าคัญท่ีต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
และงบประมาณรายจ่าย ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ   

  2.) การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ 
ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอ 
นาทวีและอ าเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า 
แผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า



ด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นส าคัญ การ
แก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)แล้วเสร็จ 

 7. การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมี 

การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565  
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) ให้เทศบาล องค์การ บริหารส่วนต าบล เมือง 

พัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  

1. ในการทบทวนแผน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจาก 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จงัหวัด ยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในระยะเริ่มแรกของการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบลส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและเทศบาลต าบล ระดับชุมชนเมือง ส าหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครส าหรับเทศบาลนคร 
ระดับจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ ส าหรับเมืองพัทยา ให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุม ประชาคมท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 22 มกราคม 
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
ประกอบกัน ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 

 2. กรณีบัญชีครุภัณฑ์ท่ีต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์อยู่ใน โครงการ
พัฒนาที่ ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จาก 
ครุภัณฑ์นั้น และเป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับโครงการรายจ่ายตาม 



แผนงาน ที่เป็นรายจ่ายประจ าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ขั้นตอนการทบทวน 
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ 

เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้ง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น
ที่เก่ียวข้อง และแนวทาง ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามา ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดย ให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา หมู่บ้านหรือแผน
ชุมชนมา พิจารณาประกอบการ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการสนับสนุน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดทา ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
4. กรณีเทศบาล และองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –2565 5. กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา องค์การบริหารส่วน ต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่นแล้ว 
ผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณา อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.2561 –2565 6. แจ้งให้สภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ (ประชุมเมื่อไรก็แจ้งให้ทราบเมื่อนั้น) 

 
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือที่ประกาศใช้ 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว ถูกต้องพร้อมทั้ง

สามารถน านโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและให้ห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนา สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ อย่างบูรณาการ โดยอาศัยตามอ านาจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 – พระราชบัญญัติสภาต าบลและ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66, 67 และมาตรา 
68 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50, 51, 53, 54, 55 และมาตรา 56 - พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 และ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 – พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, 17 – ประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2543 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2553 การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดไว้ 6 ด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ (4) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ ลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว (5) ด้านการ
บริหาร จัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (6) ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ



ปัญญาท้องถิ่น – ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนด
อ านาจ และ หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2546 และเรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 - ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการท า ความตกลงร่วมมือ การจัดท า บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 - ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดท า บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจถ่ายโอน
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้ ก าหนดเป็นการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อตกลงหรือ ร่วมด าเนินการหรือผูกมัดกับ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ เป็นการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะการจัดท า
แผนที่ภาษี การพัสดุ ที่เก่ียวกับที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รายการที่ไม่ต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือที่ไม่ต้องประกาศใช้ 
 1. เงินเดือนฝ่ายการเมือง เช่น เงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่น เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้บริหาร

ท้องถิ่น  
2. เงินเดือนฝ่ายประจ า เช่น เงินเดือนข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า เงินประจ าต าแหน่ง 

เงินเพ่ิมต่างๆ 
 3. ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เช่น 

ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าเช่าบ้าน 
 4. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

ค่าจ้าง เพ่ือ ปิดบัญชีงบดุล ค่าจ้างท่ีเกี่ยวกับคนเพ่ือบริการเป็น ครั้งคราว เป็นต้น 
 5. ค่าบ ารุงและซ่อมแซม ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติที่เก่ียวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 

แต่ไม่ รวมถึง การบ ารุงและซ่อมแซมโครงการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในการ บริการสาธารณะ เช่น ด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน  

6. ค่าวัสดุ เช่น วัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์ส านัก เช่น โต๊ะท างาน  เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า เว้น แต่วัสดุที่จะต้องจัดท าเป็น โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะจัดท าเป็น แผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ 

 7. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 
 8. เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น เป็นต้น 
 9. เงินตอบแทนอ่ืน ๆ ค่าสินไหม ทดแทน การด าเนินการตามค าสั่งศาลที่เก่ียวกับการจ่ายเงินให้กับ

ผู้เสียหาย หรือผู้มีส่วนได้เสียจาก การกระท าขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
10. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งหรือการบริหารจัดการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก 
สภา  



ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกภาพนั้นสิ้นสุดลงเมื่อถึงคราวออก ตามวาระหรือมีการยุบสภา ตาย ลาออก หรือ
ด้วยเหตุอื่นใด   
            11. ค่าจ้างเหมาออกแบบ ค่าควบคุมงาน ค่าเขียนแบบ ค่าจ้าง วิศวกร 

 12. อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะหรือการด าเนินการที่ไม่ใช่การบริการ สาธารณะตามอ านาจ หน้าที่ โดยตรง
ตาม กฎหมายจัดตั้ง ขององค์กรปกครอง 

 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา /กิจกรรมของ อปท. มีหลักเกณฑ์ด้านความส าคัญ ดังนี้  
(1) ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างระบบระบายน้ า สวนสาธารณะ 

ก่อสร้างสนามกีฬา  
(2) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น สร้าง/ซ่อมระบบ

ประปา ถังเก็บน ากลางประจ าหมู่บ้าน ฝายน้ าล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้ าใต้ดิน 
 (3) การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดของ อปท. 
 (4) การจัดขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
 (5) ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน การส่งเสริม

และ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับบริการขั้นพ้ืนฐาน ด้านสังคม สาธารณสุข และ
คุณภาพชีวิต การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส เด็กก าพร้า ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 

 (6) ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก 
 (7) ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้

เพ่ือ ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน  
(8) ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขต อปท. เช่น ก่อสร้างห้องสุขาก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 
 (9) การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
(10) ด้านโครงสร้างก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอน

จากส่วน ราชการ เช่น ถนน สะพาน อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก สถานสูบน้ าด้วยไฟฟ้า *** การด าเนินโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การกีฬา หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการศึกษา หรือพัฒนา คุณภาพชีวิต ขอให้อปท. ได้
ให้ความส าคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายรัฐบาลด้วย * 

 
เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ. 2561-2565)  
 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 - ด้านกายภาพ 
 - ด้านการเมือง/การปกครอง 
 - ประชากร 
 - สภาพทางสังคม 
 - ระบบบริการพ้ืนฐาน 



 - ระบบเศรษฐกิจ 
 - เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 - ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 - ทรัพยากรธรรมชาติ - อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย)  
 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 - แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด  
  
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 - แบบ ผ.01 (แบบสรุปโครงการพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
 - แบบ ผ.02 ,แบบ ผ.02/1 (แบบบัญชีโครงการพัฒนา) 
 - แบบ ผ.03 (แบบบัญชีครุภัณฑ์)  
 
 ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 - การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 - การติดตามประเมินผลโครงการ 
 - สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
– ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 (1) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท าการสนับสนุน ส่งเสริมป้องกัน อย่างไร เป็นต้น 
 (2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่ 

ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 


