
 
 

      
             

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
  
 
 
 

เทศบาลเมืองลำพูน 
www.lamphuncity.go.th 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

กองวิชาการและแผนงาน 

ส 



 
 

คำนำ 
 

คู่มือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนปฏิบัติงาน โดยได้รวบรวมความรู้ทาง
วิชาการและคู่มือวิชาการต่างๆ ที่ประกอบด้วยความสำคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์กาจัดทำแผน 
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนวิธีการเขยีนแผนพัฒนาท้องถิ่นและตัวอย่างการเขียนโครงการ
ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานได้นำไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลำพูน หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าคู ่มือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลเมืองลำพูน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
         
                                       หน้า 
ส่วนที่ 1 บทนำ           1 

1.1 แนวคิดของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น      1 
1.2 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น       2 
1.3 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น      2 
1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น     3 

ส่วนที่ 2 กระบวนการดำเนินงาน        4 
2.1 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น      4 
2.2 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ     12 

ส่วนที่ 3 การเขียนแผนพัฒนาท้องถิ่น      13 
3.1 คำนิยาม         13 
3.2 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ     13 
3.3 ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น     14 
3.4 การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น   17 

ส่วนที่ 4 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง      21 
4.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง      21 
4.2 สรุปสาระสำคัญของหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง    24 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน การจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน 

 
ส่วนที่ 1 

บทนํา 

 
1.1 แนวคิดของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  

นับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 การ
ปกครองท้องถิ่น ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ 
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
มาตรา 16 ที่กําหนดอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง โดยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ที่กําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า  

ปี พ.ศ. 2559 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นที ่ผ ่านมาห้วงระยะเวลาของการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 
2551 กําหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด และการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
สอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด กระทรวงมหาดไทยจึงได้ดําเนินการจัดทําระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และได้ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2561 กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการจัดทําระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 เพื ่อแก้ไขเพิ ่มเติมปรับปรุงระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 ให้เป็นปัจจุบัน  
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1.2 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 นิยาม “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนด 
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน 
ก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีลักษณะดังนี้  
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ
เฉพาะตัวที่ต้องดําเนินการให้เกิดผล  
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลา  
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปี  

1.3 วัตถุประสงค์การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1. เพื่อให้การบริหารภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยมี 
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันและสนับสนุน  
2. เพื ่อแสดงความสัมพันธ์และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทํา
งบประมาณประจําปี  
3. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาแต่ละปีว่า 
สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่  
4. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีท่ีรับงบประมาณ  
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1.4 ประโยชน์การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ ซึ่งการบรรลุ 
จุดมุ่งหมาย (Attention of objective) มีความสําคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผนทุก
ครั้ง ย่อมต้องมีจุดมุ่งหมายปลายทางที่กําหนดไว้ ถ้าจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้มีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การ
ปฏิบัติตามแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี  

2. เกิดความประหยัด (Economical operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิด 
วิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ มีการประสานงานและสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ การใช้จ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม การวางแผนจะช่วยให้เกิดความ
แน่นอนในการใช้งบประมาณท่ีผ่านการวิเคราะห์สภาพพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง  

4. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การดําเนินภารกิจของเทศบาลได้ 
เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ต้องดําเนินการควบคู่กันและพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน การควบคุมจะทําให้การใช้งบประมาณและการดําเนินโครงการสัมพันธ์กัน  

5. ทําให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ช่วยสร้าง 
ความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของเทศบาลในอนาคต ทําให้โครงการต่าง ๆ ที่
วางแผนไว้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน รวมทั้งความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายด้วย  

6. ส่งเสริมนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) การวางแผน
เป็นพื้นฐานการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจาก 
ขณะที่มีการวางแผนจะเป็นการระดมความคิดของคณะทํางานทําให้เกิดโครงการใหม่ๆที่นํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  

7. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) เป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจในการทํางาน 
ของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่สามารถรับรู้ความคาดหวังของหน่วยงานได้ 
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ส่วนที่ 2 
กระบวนการดําเนินงาน 

 
2.1 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
1. ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบัน 
 

 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย  
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น        ประธานกรรมการ  
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน     กรรมการ  
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน     กรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน    กรรมการ 
 (5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น   กรรมการ  
คัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน  
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น     กรรมการ 
คัดเลือกจํานวน ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คน  
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการและเลขานุการ  
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ  

หมายเหตุ : กรรมการตามข้อ (3) , (4) , (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับ
การ คัดเลือกอีกได้ 
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คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย  
1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ประธานกรรมการ  
2) หัวหน้าส่วนราชการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ  
3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ  
คัดเลือกจํานวน 3 คน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน    กรรมการและเลขานุการ 
5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการ  
ที่ผู้บริหารมอบหมาย  

 
หมายเหตุ : กรรมการตามข้อ (3) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

 
 

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน  
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน  

 

หมายเหตุ : 1. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการอีกคนหนึ่ง 
      ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ        

    2. กรรมการ ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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2. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้รูปแบบการจัดประชาคม
ท้องถิ่น เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/
ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หรือดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบที่เห็นว่าเหมาะสม 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามมาตรา 50 วรรคสองของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ทั้งนี้สัดส่วนของการ
ประชุม ประชาคมท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าสัดส่วนประชาคม ร้อยละ 60 ของประกาศสัดส่วนประชุมประชาคม 
(ระดับ ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งในชุมชน หรือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของ
ตัวแทน จํานวนครัวเรือนในชุมชน ระดับนครไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเทศบาล
นคร หร ือ ไม ่  น ้อยกว ่า ร ้อยละ 5 ของต ัวแทนจ ํานวนครัวเร ือนในชุมชน) ตามแนวทางหน ังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน กรณีการประชุมประชาคมท้องถิ่นไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่ 
กําหนดไว้ ร้อยละ 60 สามารถประชุมได้เมื่อองค์ประชุมประชาคมมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 กรณีสัดส่วน 
ประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละ 20 ให้ดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นต่อไป ได้ ถ้าสัดส่วน 
ประชาคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นโดยละเอียดไว้ในรายงานการประชุมพร้อม 
รายงานผู้กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับนคร กรณีการประชุมประชาคมท้องถิ่นไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่
กําหนดไว้ ร้อยละ 60 สามารถประชุมได้เมื่อองค์ประชุมประชาคมมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 กรณีสัดส่วน
ประชาคม ท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละ 20 ให้ดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นต่อไปได้ ถ้าสัดส่ วน
ประชาคมไม่น้อย กว่าร้อยละ 3 โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นโดยละเอียดไว้ในรายงานการประชุมพร้อม
รายงานผู้กํากับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  

 

                                       
 
กรณีสัดส่วนประชาคมน้อยกว่าร้อยละ 60  
 

ระดับชุมชน ระดับนคร หมายเหตุ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 สามารถประชุมได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 - สามารถประชุมได้ 

- ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียด
ในรายงานการประชุม 
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ตารางแสดงรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 

 
สัดส่วนระดับชุมชน สัดส่วนระดับนคร 

1) สมาชิกสภาเทศบาลนครในเขตเลือกตั้งชุมชนทุกคน  1) สมาชิกสภาเทศบาลนครทุกคน  
- 2) ท้องถิ่นอําเภอ  
- 3) ปลัดอําเภอ  
2) ประธานชุมชนในชุมชน  4) คัดเลือกประธานชุมชนในเขตเทศบาลนคร จํานวน 6 คน 
3) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนนั้น ทุกคน  
 

5) คัดเลือกผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตําบล/
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่มีหน่วย  
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคร จํานวน 5 คน 

4) ผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหน้าหน่วย
การศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงาน ตั้งอยู่ในชุมชนนั้น ทุกคน 

6) คัดเลือกผู้อํานวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือหัวหน้า
หน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงาน  
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคร จํานวน 5 คน 

5) หัวหน้าหรือตัวแทนส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในชุมชนนั้น นอกจาก (3) และ(4)  

7) คัดเลือกจากหัวหน้าหรือตัวแทนส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่เขตเทศบาลนคร  
จํานวน 5 คน * นอกจาก (3) และ(4)  

6) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในชุมชนนั้น จํานวน 6 คน  8) คัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนคร จํานวน 
6 คน  

7) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม.) 
จํานวน 4 คน  

9) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา ชุมชน (อสม.) ใน
เขตเทศบาลนคร จํานวน 4 คน  

8) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) 
ในชุมชน จํานวน 4 คน  

10) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.) 
ในเขตเทศบาลนคร จํานวน 4 คน  

9) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง ในชุมชน 
จํานวน 4 คน  

11) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง  
ในเขตเทศบาลนคร จํานวน 4 คน 

10) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน จํานวน 10 คน  12) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตเทศบาล  
นคร จํานวน 10 คน | 

11) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน จํานวน 4 คน  13) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชุมชน ใน  
เขตเทศบาลนคร จํานวน 4 คน  

12) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน ในชุมชน จํานวน 10 คน  14) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน ในเขต เทศบาลนคร จํานวน 
10 คน  

13) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในชุมชน จํานวน 4 คน  15) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล จํานวน 4 คน  
14) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ ในชุมช จำนวน 5 คน 16) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ ในเขตเทศบาลนคร จํานวน 

10 คน  
15) คัดเลือกจากสื่อมวลชน จํานวน 2 คน 17) คัดเลือกจากสื่อมวลชน ในเขตเทศบาลนคร จํานวน 3 คน 
16) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด  

18) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา อุตสาหกรรม
จังหวัด  
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สัดส่วนระดับชุมชน สัดส่วนระดับนคร 
17) คัดเลือกจากบุคคล ตามที่เทศบาลนครได้ กําหนดขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของประชากร ที่มีสิทธิเลือกตั้งในชุมชน 
หรือ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนใน
ชุมชน  

19) คัดเลือกจากบุคคล ตามที่เทศบาลนครได้ กําหนดขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเทศบาลนคร 
หรือ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของตัวแทนจํานวนครัวเรือนในชุมชน  

 
3. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ดําเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาคมในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และทําให้การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ  

4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้  
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
1. ด้านกายภาพ  

1.1 ที่ตั้งของชุมชน (แผนที่ประกอบ)  
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
1.4 ลักษณะดิน  

2. ด้านการเมืองการปกครอง  
2.1 เขตการปกครอง  
2.2 การเลือกตั้ง  

3. ประชากร  
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการ คาดการณ์ใน
อนาคต)  
3.2 ชว่งอายุและจํานวนประชากร  

4. สภาพสังคม  
4.1 การศึกษา  
4.2 สาธารณสุข  
4.3 อาชญากรรม  
4.4 ยาเสพติด  
4.5 การสังคมสงเคราะห์  

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางนำ้, ทางราง, ทางอากาศ ฯลฯ)  
5.2 การไฟฟ้า  
5.3 การประปา  
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5.4 โทรศัพท์  
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  

6. ระบบเศรษฐกิจ  
6.1 การเกษตร  
6.2 การประมง  
6.3 การปศุสัตว์  
6.4 การบริการ 
6.5 การท่องเที่ยว  
6.6 อุตสาหกรรม  
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
6.8 แรงงาน  

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
7.1 การนับถือศาสนา  
7.2 ประเพณีและงานประจําปี  
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
8.1 น้ำ  
8.2 ป่าไม้  
8.3 ภูเขา  
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

9. อื่นๆ  
 
 
 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2.1 วิสัยทัศน์  
2.2 ยุทธศาสตร์  
2.3 เป้าประสงค์  
2.4 ตัวชีว้ัด  
2.5 ค่าเป้าหมาย  
2.6 กลยุทธ์  
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
ส่วนที่ 3 การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

 
 
 
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล  

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
4.3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

4.4.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต  
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

 
 
 
สรุปขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวขอ้ง 
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา เพื่อนํามากําหนดแนว 
ทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ 
แผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอประชาคมท้องถิ่น  
4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้ว

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
5. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้ 
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สรุปขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

                                                                                              
                                                                                            
  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  
      ท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูล  
  
 
 
 

  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง   
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอประชาคมท้องถิ่น  
  
 
 

                                                                                                                       

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ข้อมูลปฐมภูมิ/ข้อมูลทุติยภูมิ/                                                                                                   
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น 
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเสนอผู้บริหาร 

ผู้บริหารประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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2.2 การนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ 
งบประมาณจากเงินสะสม โดยนําโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทํางบประมาณตามที่กําหนดไว้ เช่น การ 
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ให้นําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 ไป
ใช้กรณีที่จะนําโครงการพัฒนาที่อยู่ในปีพ.ศ. 2562 2563 2564 และ 2565 ไปดําเนินการ จะต้องเข้าสู่
ขั้นตอนของการแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ส่วนที่ 3  
การเขียนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 คํานิยาม  
แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนดวิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทํา 
ขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ 
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้  

การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนดําเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทํา
ให้ วัตถุประสงค์และสาระเดิมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอํานาจของนายกเทศมนตรี  

การเพิ ่มเติม หมายความว่า การเพิ ่มโครงการที ่ไม่มีอยู ่ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น ให้ปรากฏไว้ใน
แผนพัฒนา ท้องถิ่น  

การเปลี ่ยนแปลง หมายความว่า การทําให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของโครงการพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินการโดยทําให้วัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 
3.2 การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก 
เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ 
กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

สาเหตุของปัญหา 
 

ปัญหา 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนงาน 
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

สมมติฐานของปัญหา 

หน้าที่และอํานาจของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวแบบ 
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ตัวแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น  
รายละเอียดตัวแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย  
แบบ ผ.01 : บัญชสีรุปโครงการพัฒนา  
แบบ ผ.02 : รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แบบ ผ.01 : รายละเอียดโครงการพัฒนา สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
แบบ ผ.03 : บัญชีครุภัณฑ์ 

 
3.3 ลักษณะสําคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประกอบด้วย  
1. โครงการ  
2. วัตถุประสงค์  
3. เป้าหมาย  
4. งบประมาณและปีที่ผ่านมา  
5. ตัวชีว้ัด (KPI)  
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  

1. โครงการ หมายถึง กระบวนการทํางานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการจัดทําโครงการใน
แผนพัฒนาจะต้องมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ดําเนินการเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจว่าจะพัฒนาอะไร เช่น  
• โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล...........  
• โครงการขยายเขตไฟฟ้า...........  
• โครงการแข่งขันกีฬา...........  
• โครงการส่งเสริมอาชีพ...........  
 
 
2. วัตถุประสงค์ หมายถึง เป้าหมายหรือผลที่ต้องการให้บรรลุโครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ หลักการและเหตุผลมีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  
 
วัตถุประสงค์ ให้เขียนคําว่า “เพื่อ” ขึ้นก่อนเสมอ เช่น  
• โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนลำพูน-ป่าซาง 
วัตถุประสงค์ : เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน หรือ  

       เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวก  
• โครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
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3. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) หมายถึง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายชัดเจน สามารถระบุจํานวนเงินเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร พื้นที่ดํ าเนินงาน 
และระยะเวลาดําเนินงาน  
 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้อย่างถูกต้อง  
• โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนลำพูน-ป่าซาง 
เป้าหมาย : ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,200 
เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)  
• โครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าหมาย : มีการสาธิตการเกษตรอินทรีย์และเป็นศูนย์การเรียนรู ้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ 
ประชาชนในเขตเทศบาล จํานวน 1,000 คน  
 
4. งบประมาณและที่ผ่านมา หมายถึง แผนที่แสดงออกในรูปตัวเงิน ที่มีความสอดคล้องกับผลผลิตโครงการ 
โดยงบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ ในการจัดทําโครงการ ได้แก่  

1. ความประหยัด (Economy)  
2. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
3. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
4. ความยุติธรรม (Equity)  
5. ความโปร่งใส (Transparency)  

 
• งบประมาณต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
• การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ตามหลักวิชาการ หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ ่น มีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ในการนําไปตั้ง
งบประมาณรายจ่าย เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 
 
 
5. ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) หมายถึง การกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จของงาน ที่
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงานที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก 
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น จํานวนร้อยละ , อัตราส่วน , ระยะทาง เป็นต้น  
 
การกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  
• โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนลำพูน-ป่าซาง 
ตัวชี้วัด : ถนนได้รับการก่อสร้าง จํานวน 1 สาย  
• โครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะการดํารงชีพแบบ
พอเพียง  
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายถึง ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตามโครงการพฒันา  
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า 
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง  

1. มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ  
2. วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได้  
3. ระบุสิ่งที่ต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  
4. เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง  
5. ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
• โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนลำพูน-ป่าซาง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา  
• โครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก หมายถึง หน่วยงานที่มีอํานาจอนุมัติโครงการและรับผิดชอบโครงการ  
 
• โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนลำพูน-ป่าซาง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองช่าง  
• โครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก : กองสวัสดิการสังคม 
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3.4 การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1. “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนดําเนินงานให้ถูกต้อง โดย

ไม่ทําให้ว ัตถุประสงค์และสาระสําคัญเดิมเปลี ่ยนแปลงไป ซึ ่งการแก้ไขแผนพัฒนา เป็นอํานาจของ
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 21 หมวด 4  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

                
 

 
 
 

 

 
 

            

            
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

เจ้าหน้าท่ีพบข้อผิดพลาด 

1 
บันทึก 

ข้อความ 

1.ต้นเรื่องหรือเรื่องเดิม 

2.ข้อเท็จจริง 

3.ข้อกฎหมายหรือกฎหมาย 

4.ข้อเสนอแนะ 

ผอ.ปลัด สั่งการ 

2 บันทึก 

ข้อความ 

1.ต้นเรื่องหรือเรื่องเดิม 

2.ข้อเท็จจริง 

3.ข้อกฎหมายหรือกฎหมาย 

4.ข้อเสนอแนะ 

ผู้บริหารท้องถิ่น สั่งการ/อนุมตั ิ

3 บันทึก 

ข้อความ 
ประกาศ
แก้ไข

แผนพัฒนา 
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2. “การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปรากฏไว้ใน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการเพิ่มเติมแผนพัฒนาจะต้องดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 22 หมวด 4 ดังนี้  

(1) คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  
(3) เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นประกาศใช้  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                            
 
 
 

 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น +        

                                  ประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ 

1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 

3 

4 

ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ิมเติม 

ประกาศเพ่ิมเติม
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
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3. “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทําให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของโครงการพัฒนา 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินการ โดยทําให้วัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งการ 
เปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่น จะต้องดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 22/1 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้ง
ปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 
 

 
                            
 

 
 
 
 

 
                            
 
 
 
 

 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ 
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1 

คณะกรรมการท้องถิ่นพิจารณา 2 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ 3 

ประกาศใช้
แผนพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลง 

 

บันทึก 
ข้อความ 

1.ต้นเรื่องหรือเรื่องเดิม 
2.ข้อเท็จจริง 
3.ข้อกฎหมายหรือกฎหมาย 
4.ข้อเสนอแนะ 

 

ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่

เปลี่ยนแปลง 



20 
 

คู่มือการปฏิบตัิงาน การจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน 

 
หมายเหตุ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 22/2 ในกรณีการ 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี ่ยวข้องกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบาย รัฐ และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  
 
 
 
 

                            
 

 
 
 
 

 
                            
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                        
 
 
 
 
 

 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ 

ประกาศใช้
แผนพัฒนาที่
เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

 

โครงการพระราชดำริ,งาน
พระราชพิธี,รัฐพิธี,นโยบาย

รัฐ,และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 

บันทึก 
ข้อความ 

1.ต้นเรื่องหรือเรื่องเดิม 
2.ข้อเท็จจริง 
3.ข้อกฎหมายหรือกฎหมาย 
4.ข้อเสนอแนะ 

 

ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ที่เปลี่ยนแปลง 
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ส่วนที่ 4 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น มีดังนี้  
 

กฎหมาย/ระเบียบ รายละเอียด 
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 

มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกันเพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย  

มาตรา 73 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพื ่อให้การบริหาราชการแผ่นด ิน การจัดทําบริ การสาธารณะ และการใช้จ ่าย
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนา
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนใหเ้กิด 
ความสะดวกรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการ
สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
มาตรา 250 วรรคสอง การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควร
ให้เป็นหน้าที่และอํานาจโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการใด ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มาตรา 253 ในการดําเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น สภาท้องถิ ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบตลอด
ทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ 

พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และท่ีแก้ไข เพิ่มเติม  
 

มาตรา 53/1 วรรคสี่ เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดําเนินกิจการของส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทําในพ้ืนที่จังหวัด ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ดังกล่าว 

พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติม  
 

มาตรา 50 วรรคสอง การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล
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กฎหมาย/ระเบียบ รายละเอียด 
ข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  

พระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
ดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ฯลฯ  
 

พระราชบัญญัติสภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. 2551 

มาตรา 21 สภาองค์กรชุมชนเสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไข และการพัฒนาต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขหรือความต้องการของ
ประชาชนอันเก่ียวกับการบริการจัดทําบริการสาธารณะของหน่วยงานรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีผล หรืออาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็น 
ผู้ดําเนินการหรือเป็นผู้อนุญาตให้ภาคเอกชนดําเนินการต้องนําความเห็นดังกล่าวมา
ประกอบพิจารณาด้วย  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การบริหารงานจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
พ.ศ. 2551  

มาตรา 19 วรรคสาม เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี
และประกาศใช้แล้ว การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การดําเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวข้องต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 
2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 6 การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ดังต่อไปนี้  
1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐ  
3) มีประสิทธิภารกิจและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น  
5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์  
6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ  
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2541 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 22 ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทํางบประมาณการรายรับและประมาณการ
รายจ่าย และให้หน่วยหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่างๆ ของทุก
หน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ  
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กฎหมาย/ระเบียบ รายละเอียด 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 

ข้อ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้  
(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนให้นําโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าว บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม  

ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจ หน้าที่ขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 

ข้อ 17 การช่วยเหลือประชาชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําโครงการแสดง
สาระสําคัญของกิจกรรมที่ต้องดําเนินการและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งจ่าย
ในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ  
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คู่มือการปฏิบตัิงาน การจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน 

4.2 สรุปสาระสําคัญของหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

1. แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  

 
2. แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559  

 
3. แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2560  

 
4. แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 
2561  

 
5. การดําเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว05813 ลง
วันที่ 11 เมษายน 2561  

 
6. ซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2561  

 
7. ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562  

 

 


