
โครงการจัดประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕61-๒๕65 ) 
เทศบาลต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 

*************************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 
19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณา
การ พ.ศ.2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี  
ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งแผนพัฒนาที่มีระยะเวลาสี่ปี  (พ.ศ.
2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กั บประชาชน จึงอาศัย
อ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี(พ.ศ.2561-2565) และทั้งนี้การจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 

  ฉะนั้น ในฐานะที่เทศบาลต าบลนาด่านเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท า
และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาสนอง
ความต้องการ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม และพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. วัตถุประสงค์ 
 การท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๒.๑ เพ่ือจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปี 
และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

๒.๒ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) ให้สอดคล้องกับกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต 

๒.๓ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 

๓. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบล  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ผู้น าชุมชน  กรรมการชุมชน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  แพทย์
ประจ าต าบล  อสม.  อปพร. กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ  ปราชญ์หมู่บ้าน กลุ่มบุคคลอ่ืนๆ  ประชาชนทุก
คน หรือทุกครัวเรือน  

                                                                                         /4.วิธีด าเนินการ... 
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๔. วิธีด าเนินการ 
ล าดับ

ที ่
รายละเอียด ระยะเวลา

ด าเนินการ 
1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล ส่วนราชการ

และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น 

11  มิ.ย. 62 

2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล
น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

13 มิ.ย.62 

3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

13 มิ.ย.62 

4 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

14 มิ.ย.62 

5 หลังจากด าเนินการตามข้อ 1-4 แล้วให้ด าเนินการตามข้อ 24 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

14 มิ.ย.62 

 ในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวมีองค์กรรับผิดชอบ  ได้แก่  งานวิเคราะห์นโยบาย  และ
แผน / หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา เทศบาลต าบลนาด่าน 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลนาด่าน รวมถึงส านัก / กอง / ส่วน / ฝ่าย / งานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ตั้งแต่วันที่  5  มิถุนายน  2562  ถึงวันที่   15  มิถุนายน  2562  

๖. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด เทศบาลต าบลนาด่าน 

๗. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณของเทศบาลต าบลนาด่าน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ารายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณ  30,๐๐๐.-  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี ้
 ๗.๑)    ค่าวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ เอ ๔ เทปกาว แฟ้ม ปากาเคมี   

กระดาษชาร์ท เป็นต้น        เป็นเงิน   ๔,๐๐๐.-   บาท 
๗.๒)  ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร  อาหารว่าง  และเครื่องดื่ม 

 ในการประชุมคณะกรรมการ 
1.  ค่าอาหาร  จ านวน  159  คน ๆ ละ 75  บาท   เป็นเงิน  11,925.-  บาท 
2.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  159 คน x 25 x 2 มื้อ เป็นเงิน    7,950.-  บาท 

/7.3)  ค่าใช้จ่าย.... 
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7.4)  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น เช่น ป้ายโครงการ     เป็นเงิน    3,๐๐๐.-  บาท
              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    26,875.-บาท(สองหม่ืนหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้หมด 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
๙.๑  เทศบาลต าบลนาด่าน จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) เพ่ือน าไปปฏิบัติให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๘.๒  เทศบาลต าบลนาด่าน จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้

ปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนาในช่วงห้าปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๙.๓ เทศบาลต าบลนาด่าน ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น

ระบบ 
9.  ผู้เขียน/เสนอโครงการ 
 

   ลงชื่อ 
                           (นายชัยยา    ธิปโชติ) 
           หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑2.  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ 
                                                (นายเฉลียว    ไฝทอง) 
                                             ปลัดเทศบาลต าบลนาด่าน 
  
๑3.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ลงชื่อ 
                                                (นายชัยวัฒน์   สังกุลา) 
                                            นายกเทศมนตรีต าบลนาด่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


