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คำนำ 

 

 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้องในการข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยได้รวบรวมความรู้ทางวิชาการจากแหล่ง
ต่างๆ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้ที่ได้ศึกษานำไปประยุกต์ใช้หรือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน  

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จึงจัดทำคู่มือแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็น 
ประโยชน์ต่อส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีวางไว้ 
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บทนำ 

 จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
และหน้าที่ อิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน มีการกำหนดตัวบท
ตัวแทนกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถถูกตรวจสอบ
จากประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้มีมีบทบาท อำนาจหน้าที่
อย่างกว้างขวาง โดยไม่เพียงพอจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยัง
ขยายบทบาท หน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย
และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร และการตรวจสอบการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องกำหนดแผน สามารถ
ตอบสนองต่อการทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและตอบตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตามแผนงานได้ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้แก้ไขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น 
“แผนพัฒนาท้องถิ ่น” และแก้ไขคำว่า “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ ่น” ในข้อ 4 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้
ใช้คำต่อไปนี้แทน 

 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี ้ว ัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น
สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

ความหมายของการวางแผน 
 การวางแผนเป็นการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา เปรียบเสมือน
เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็น
กระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ความรู้
และการคาดคะเน อย่างใช้ดุลยพินิจ การวางแผนจึงมีความเก่ียวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและ 
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ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทำ ดังนั้น การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็น
ระบบ (systematic attempt)  เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตเพื่อให้องค์กรบรรลุที่
ปรารถนา 

ความสำคัญของการวางแผน (Significance of Planning) 
 1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กรและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
 3) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนา 
 
ประโยชน์ของการวางแผน (Adavntages of Planning) 
 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเครื่องมือที่จะช่วยในการ
พัฒนาอย่างรอบคอบ และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความ
เชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจ 
กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย เงิน คน วัสดุอุปกรณ์ 
และการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/2931 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

 1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องเพ่ือ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องและ
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้
นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนพิจารณา
ประกอบการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 4) กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู ้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
 5) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2566-2570 
 6) หลังจากดำเนินการตามข้อ 1 – 5 ให้ดำเนินการตามข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 
ห้วงระยะเวลาการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2566 เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  
  
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์ประกอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 (1) ผู้บริหารท้องถิ่น       ประธานกรรมการ 
 (2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน    กรรมการ 
 (3) สมาชิกสภาที่ท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน    กรรมการ 
 (4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกจำนวนสามคน    กรรมการ 
 (5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  กรรมการ 
 (6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 
      สามคนแต่ไม่เกินหกคน      กรรมการ 
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 (7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการและเลขานุการ 
 (8) หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
  (1.1) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
  (1.2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
  (1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกลุ่มจังหวัดและจังหวัดโดยเน้นดำเนินการในยุทธศาสตรท์ี่
สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (1.4) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  (1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นแถลงต่อสภาท้องถิ่น 
  (1.6) แผนชุมชน 
  ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น
และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
 (2) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่าง
แผนพัฒนา 
 (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนดำเนินงาน 
 (4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19(2) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 
 (5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (6) แต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานที่เห็นสมควร 
 (7) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
และจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์ประกอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 (1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ประธานกรรมการ 
 (2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
 (3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมคัดเลือก 
 จำนวนสามคน       กรรมการ 
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารมีหน้าที่จัดทำแผน   กรรมการและเลขานุการ 
 (5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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  กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู ่ในตำแหน่งคราวละสี ่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนดำเนินงานและจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานตามข้อ 19(1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี ่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการ
จัดทำแผนพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำข้อมูลมา
วิเคราะห์เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/2931 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6- 
 
เค้าโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 3. ประชาชน 
 4. สภาพทางสังคม 
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 6. ระบบเศรษฐกิจ 
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 

   

              

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. …………………………)  

ขื่อหน่วยงาน............  

ยุทธศาสตร์ 

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม   5   ปี    
จำนวน 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ 
จำนวน 

งบประมาณ  
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา                          
ด้าน…………………….                      
1.1  แผนงาน....              
              

รวม              
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา                          
.........................                     
2.1  แผนงาน……….              
              
              

รวม              
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ผ.01 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ………………………………) 
ชื่อหน่วยงาน................................... 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่.............. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ ..... 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน.............................. 
1.1  แผนงาน...................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     หลัก 
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ผ.02 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ...........................) 
สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ชื่อหน่วยงาน.................................... 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ……………………….          

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่................         

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา...........................          

   1.1   แผนงาน...........................................          

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาด หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ 
  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     หลัก 

1                
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ผ.02/1 



 

บัญชีครุภัณฑ์ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ...................................) 
ชื่อหน่วยงาน............................................ 

ที ่ แผนงาน หมวด 
ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

    (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 รับผิดชอบ 
      (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 

1           
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ผ.08 



 

 

 

ประชาคมระดับชุมชน 

แผนผัง 
การจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

รวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากการ 
ประชาคมระดับชุมชน/แผนชุมชน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา จัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 

เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

เสนอร่างแผนพัฒนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นลงนามอนุมัติ 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น / ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนทราบ 


