
 

 

 

 

คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 

อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 
 

 

 

 

 



 

ค าน า 

การจัดท า  “คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” จัดท าขึ้น 
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้น าไปศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
ถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุมในทุกภารกิจที่เก่ียวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และเพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบที่เก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 
 

 
 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ความเป็นมา 

  นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอ านาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น โดยมิเพียงที่จะมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ
พ้ืนฐาน แก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม
ในการบริหารพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ผ่านมาห้วงระยะเวลาของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ซึ่ง ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 18            
ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมี ระยะเวลาสี่ปี และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 

หลักการและเหตุผล  

 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีความคล่องตัว พร้อมทั้งสามารถน านโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไปปฏิบัติ
ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 จึงได้ด าเนินการจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด             
ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จึงควรมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้  

 

 



1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ  

เฉพาะตัวที่จะต้องด าเนินการให้เกิดผล  
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการ  
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปี 
 

องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ ๗ องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ  
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ  
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 

กรรมการ  
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหก

คน กรรมการ  
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ  
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ  
9 กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ

คัดเลือก อีกก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2. การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
3. การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
4. การคัดเลือกคัดส่วนเวทีประชาคม  
5. การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  
6. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
7. การเพ่ิมเตมิแผนกรณีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/นโยบาย ผู้บริหาร  
8. การเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนเกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชด าริ รัฐพิธี นโยบาย

กระทรวงมหาดไทย  
9. การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
10. การประเมินความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
11. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทาง และ
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้ันตอนดังนี้ 

 

1. จัดท าบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชา โดยแสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน ข้อกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทราบข้อเท็จจริง  

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากต าแหน่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้ง เจ้าตัวทราบ
ก่อนแต่งตั้ง 

3. กรรมการที่มาจากการคัดเลือก กรณีที่ให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก ให้คัดเลือกผู้แทนประชาคม
ท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนไม่น้อยกว่าสามคม ซึ่งประชาคมท้องถิ่น หมายความว่า ประชาคม
หมู่บ้าน ประชาคมต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล และให้ใช้ประชาคมท้องถิ่นในระดับประชาคมหมู่บ้าน 
ประชาคมต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล โดยให้ด าเนินการตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชุม 

4. จัดท าบันทึกเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

5. แจ้งค าสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการทราบหลังจากการแต่งตั้งให้กรรมการที่ได้โดยต าแหน่ง และ
กรรมการที่ได้มาจากประชาคมทราบ 

 



 
การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการตามหนังสือกระทวงมหาดไทยด่วนที่สุด              
ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การ จัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขั้นตอนดังนี้ 

 

1. จัดท าบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชา โดยแสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากต าแหน่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเจ้าตัวทราบทั้ง

ก่อนและหลังการแต่งตั้งซ่ึงคณะกรรมการที่มาจากต าแหน่ง จะประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รอง
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลหรือผู้อ านวยการกอง
วิชาการและแผน 

3. กรรมการที่มาจากการให้สภาท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่น คัดเลือก จ านวน 3 
คน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยด าเนินการในสมัยประชุมสามัญ
หรือสมัยประชุมวิสามัญ 

4. กรณทีี่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกต าแหน่งทีค่ัดเลือกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน สามคน ผู้แทนภาค
ราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่าสามคน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาค
ราชการและ/รัฐวิสาหกิจที่เห็นว่าสามารถให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้การคัดเลือก 
ผู้บริหารท้องถิ่นอาจคัดเลือกด้วยตนเองหรือน าเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมกับผู้บริหารก็ได้    ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
ภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจะต้องยินดีที่จะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเจ้าตัวทราบและให้มีการตอบยืนยันให้ทราบทั้งก่อนและ
หลังการแต่งตั้งเมื่อสรรหาคณะกรรมการได้ครบทุกต าแหน่งก็จะท าบันทึกข้อความเสนอค าสั่ง พร้อมแนบค าสั่งให้
ผู้บังคับบัญชาลงนาม 

5. เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นให้ส่งค าสั่งให้กับคณะกรรมการ ทราบ 
 



 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดท าเป็นค าสั่งของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามในค าสั่ง โดยให้ก าหนดองค์ประกอบ และอ านาจ
หน้าที่ให้ชัดเจน ทั้งนี้ให้ด าเนินการให้เป็นปัจจุบันเสมอ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ 28 การสรรหาคณะกรรมการให้ด าเนินการตามหนังสือกระทวง
มหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าแผนและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

1. จัดท าบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชา โดยแสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 2. คัดเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคดเลือกจ านวนสามคน  
3. คัดเลือกผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4. ผู้บริหารคัดเลือกผูแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
5. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
6. ผทูรงคณวุฒทิี่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ  

 
 

 

 



 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่น รับฟังปัญหา 

ความต้องการ  
(ประชาคมระดับต าบล) 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

สภาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
เห็นชอบ ผู้บริหารประกาศใช้ 

/ปิดประกาศ  
 

ไม่เห็นชอบ ส่งกลับผู้บริหาร/
คณะกรรมการพัฒนา 

เห็นชอบ เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
เสนอสภาท้องถิ่น 

 

ไม่เห็นชอบส่งกลับคณะกรรมการ
สนับสนุนฯ ทบทวน 

 



 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 กรณีท่ีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ประกาศใช้แล้วมีข้อผิดพลาด และพิจารณาแล้วเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่
น้อยกว่าสามลิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย  
ซึ่งนิยามของ การแก้ไข คือ การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ 
ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป มีข้ันกระบวนการในการแก้ไขแผนพัฒนา ท้องถิ่นดังนี ้

 

1. เมื่อหน่วยงานขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้อ านาจผู้บริหารท้องถิ่นให้พิจารณาถึงระเบียบฯ และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง หากพิจารณาแล้วเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ให้จัดท าบันทึกชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายและวิธี
ปฏิบัติให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือจัดท าแบบแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2 จัดท าแบบ ผ ต่างๆ ที่แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. จัดท าประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่แก้ไข 
4. ปิดประกาศ 
5. จัดท าหนังสือแจ้งการแก้ไขให้สภาท้องถิ่น อ าเภอ และ จังหวัดทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดย
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประซาซน 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖                
แห่งระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย ด้วยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

1 จัดท าหนังสือแจ้งให้หน่วยงานเปลี่ยนแปลงแผน  
2 จัดท าแบบเปลี่ยนแปลงแผน  
3 ท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งจัดท ารายงานการประชุม  
4 กรณี อบต. ให้จัดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้วส่งเข้าสภา อบต. เพ่ือ
เห็นชอบ  
5. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศ ให้ประซาซนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน นับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
6 จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงพร้อมประกาศใช้แผน  
7 ปิดประกาศ  
8 จัดท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการองค์การบริหารส่วน จังหวัด สภาท้องถิ่น และ 
นายอ าเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การเพิ่มเตมิแผนกรณีแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน/นโยบายผู้บริหาร 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น                 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริการส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ 

 

 
 

1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นร่วมประชุมให้ความเห็นชอบ/ทราบ แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
3 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
4 จัดท าบันทึกให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
5 ปิดประกาศและจัดท าหนังสือแจ้งให้คณะกรมการจังหวัดแบบบูรณาการสภาท้องถิ่น  องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด นายอ าเภอ ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนเกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชด าริ รัฐพิธี 

นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
กรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี             

รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

 
1 จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ  เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ (แบบ ผ.02 หรือ ผ.02/1 หรือ ผ.03 ที่เพ่ิมเติม)  
2 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงให้สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗  

3 จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลง  
4 จัดท าประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และจัดส่ง แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม

หรือเปลี่ยนแปลงให้ คณะกรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ นายอ าเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
สภาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเชื่อมโยงยุทธเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 /แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 /ยุทธศาสตร์การ

พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  /ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม/ ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. จังหวัดนครพนม/ 
 กับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านผึ้ง   

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. จังหวัดนครพนม 

“การศึกษาก้าวไกล อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย เศรษฐกิจ
สดใส ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจ
สุขภาพ เชื่อมมติรภาพสู่
อาเซียน” 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน 
เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

วิสัยทัศน์ : “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การ
พัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
 

วิสัยทัศน์ : “ส่งเสริมการเกษตร
ด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว 3 ธรรม 
เชื่อมโยง 3 ประเทศ มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจสู่ อาเซียน”   
 

วิสัยทัศน์ : เมืองน่าอยู่ ประตู
เศรษฐกิจสู่อาเชียนและจีน
ตอนใต้ - ตะวันออก 
 

วิสัยทัศน์ : “เมืองน่าอยู่ 
เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีน
ตอนใต้ ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

๑) การพัฒนาด้านการ
คมนาคม 
 

๒) ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และการกระจายรายได ้

๕) ยึด “หลักการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีลดความ
เหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบ  โตจากการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลติบนฐานของ
การใช้ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม” 

๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 
ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน 
3) การพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการค้า การลงทุน  
 

1) การพัฒนาการค้าและการ
ลงทุน  
2) การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
 

2) การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
3) การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

2) การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 

5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

๑) ยึด “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  
๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา 

๕) ยึด “หลักการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีลดความ
เหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ

๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 
ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน 
2) การส่งเสรมิพัฒนาการผลติและ
สร้างมลูค่าเพิ่มทางการเกษตร  
 

1) การพัฒนาการค้าและการ
ลงทุน  
2) การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
3) การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2) การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
3) การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านผึ้ง   

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. จังหวัดนครพนม 

เจริญเติบ  โตจากการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลติบนฐานของ
การใช้ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม”  

 

3) การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

3. การพัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตรด์้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา”  
๓) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”  

 

4) การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคง    

 

4) การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน 

 

1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
5) ยุทธศาสตร์การปรับสมดลุ
และเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจดัการภาครัฐ 
6) ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

4) การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

 

5. การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

๑) ยึด “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  
๕ ) ยึด “หลักการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
ลดความเหลื่อมล้ าและ
ขับเคลื่อนการเจรญิเติบ  โต
จากการเพิ่มผลติภาพการผลิต
บนฐานของการใช้ภูมิปัญญา
และนวัตกรรม”  

๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 
ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน 

 

2) การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
3) การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

2) การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
6) ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

5) การพัฒนาด้านสังคม 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตรด์้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

๑) ยึด “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  
๒)  ยึด “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา”  
๓)  ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”  

๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 
ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน 
4) การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคง    

4) การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน 
 

 

1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
5) ยุทธศาสตร์การปรับสมดลุ
และเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจดัการภาครัฐ 
6) ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านผึ้ง   

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. จังหวัดนครพนม 

  

6) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 
 

2. การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
4. การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

๑) ยึด “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  
๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา”  
๓) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”  

 

๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 
ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ 
วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน 

 

1) การพัฒนาการค้าและการ
ลงทุน  
2) การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
3) การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน 

2) การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
3) การพฒันาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

 

7) การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

 

๑) ความอยู่ดมีีสุขของคนไทย
และสังคมไทย  
๔) ความเท่าเทียมและความ
เสมอภาคของสังคม   
๖) ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการเข้าถึงการ
ให้บริการของภาครัฐ 

๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา”  
๓) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”  

 

4) การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคง    

 

4) การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน 

 

5) ยุทธศาสตร์การปรับสมดลุ
และเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจดัการภาครัฐ 
6) ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

8) การพัฒนาการเมือง และ
การบริหาร 

 

1. ยุทธศาสตรด์้านความ
มั่นคง 
6. ยุทธศาสตรด์้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา”  
๖) ยึด “หลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่

4) การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคง    

 

4) การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน 
5) การรักษาความมั่นคง
ชายแดน 

1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
5) ยุทธศาสตร์การปรับสมดลุ
และเพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจดัการภาครัฐ 
6) ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านผึ้ง   

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท. จังหวัดนครพนม 

ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว 

 

9) การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1. ยุทธศาสตรด์้านความ
มั่นคง 
6.ยุทธศาสตรด์้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา”  
๓) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี”  

 

4) การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคง    

 

5) การรักษาความมั่นคง
ชายแดน 

 

6) ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

 

 


