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แผนการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 
 

สวนราชการ  กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

เปาหมาย KM  การจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินจังหวัดตาก 

หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรมดาตามเปาหมาย KM คูมือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด เปาหมายตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 
๑ การบงชี้ความรู 

- ประชุมระดมความคิดเห็น 
มี.ค. ๒๕๖4 บุคลากรกองยุทธศาสตรและ

งบประมาณ 
จำนวนผูเขารวมประชุม ผูเขารวมประชุมมากกวา 

รอยละ ๗๐ 
ฝายยุทธศาสตรและ

แผนงาน 
๒ การสรางและแสวงหาความรู 

- รวบรวมเอกสารและขอมูลจากแหลงตางๆ 
เช น ระเบียบ กฎหมายหนังส ือสั ่งการท่ี
เก ี ่ ยวข  องก ับการจ ั ดทำและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ิน  

มี.ค. ๒๕๖4 นักวิเคราะหนโยบาย 
และแผน 

ความถูกตองของ
เอกสาร 

เอกสารท่ีรวบรวมมรความ
ถูกตอง ครบถวน มากกวา

รอยละ ๘๐ 

ฝายยุทธศาสตรและ
แผนงาน 

๓ การจัดความรูใหเปนระบบ 
- การรวบรวมขอมูลใหเปนหมวดหมู เชน 
พระราชบ ัญญ ัต ิ  ระเบ ียบท ี ่ เก ี ่ ยวข  อง
หลักเกณฑและอำนาจหนาท่ี 

เม.ย. ๒๕๖4 นักวิเคราะหนโยบาย 
และแผน 

ความถูกตองของ
เอกสาร 

ขอมูลท่ีรวบรวมและจัด
หมวดหมู มีความถูกตอง

มากกวารอยละ ๘๐ 

ฝายยุทธศาสตรและ
แผนงาน 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู 
- การจัดประชุมระดับความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

เม.ย. ๒๕๖4 นักวิเคราะหนโยบาย 
และแผน 

จำนวนผูเขารวมประชุม ผูเขารวมประชุมมากกวา 
รอยละ ๗๐ 

ฝายยุทธศาสตรและ
แผนงาน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา กลุมเปาหมาย ตัวช้ีวัด เปาหมายตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ 
๕ การเขาถึงความรู 

- การจัดทำคู ม ือการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖4 นักวิเคราะหนโยบาย      
และแผน + นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

จำนวนเลม แลวเสร็จ ๑๐๐% (๑ เลม) ฝายยุทธศาสตรและ
แผนงาน 

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
-  เผยแพร  เอกสารค ู ม ือการจ ัดทำและ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
- ประช ุมคณะกรรมการประสานแผนใน
ระดับจังหวัด 

มิ.ย. ๒๕๖4 คณะกรรมการประสานแผน
ระดับจังหวัด 

๒๕ อำเภอ ไดรับคูมือ ๑๐๐% ฝายยุทธศาสตรและ
แผนงาน 

 
 

๗ การเรียนรู 
- ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลังไดรับ
คูมือการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

มิ.ย. ๒๕๖4 คณะกรรมการประสานแผน
ระดับจังหวัด 

ความถูกตองของ
โครงการท่ีจัดสงให 

อบจ. พิจารณา 

โครงการมคีวามถูกตอง
ครบถวนมากกวา                
รอยละ ๘๐ 

ฝายยุทธศาสตรและ
แผนงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูจ้กักบั… 

การจดัท าและประสาน

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

 ฝ่ายยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตาก 

การจดัสรรทรพัยากร 

ความตอ้งการ 

การคาดการณอ์นาคต 



 ในท่ีนี้ขอแนะน าให้รู้จัก องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับบน จัดตั้งตาม พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น
ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น เขตพื้นท่ีรับผิดชอบของอบจ. คือ เขตจังหวัด ประกอบด้วยสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 4 ปี 

โครงสรา้งการบรหิารของ อบจ.ตาก  และบทบาทหนา้ท่ี ดงันี้ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในท้องถิ่นนั้น ปัจจุบันมี 5 รูปแบบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) บทบาทหน้าท่ีจะถูกก าหนดโดย
กฎหมายจัดตั้ง อปท. นั้น 

รูจ้กักบั อปท. กนัก่อน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(มาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระ 4 ปี) 

- รองนายก อบจ. 2 คน 
- เลขานุการและท่ีปรึกษา นายก อบจ. รวมกันไม่เกิน 5 คน 

สภาองค์การส่วนจังหวัดตาก 
- ประธานสภาฯ 
- รองประธานสภาฯ 
- สมาชิกสภา อบจ. ตาก 30 คน (วาระ 4 ปี) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (2 ต าแหน่ง) 

ส านักช่าง ส านักปลัด อบจ. ส านักงานเลขานุการ 

กองยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณ 

กองคลัง 

กองการศึกษา กองการเจ้าหน้าที ่

กองสาธารณสุข 



บทบาทอ านาจหนา้ท่ีของ อบจ. 

พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2552 

1. ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 

2. จัดท าแผนพัฒนา และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 

3. สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วน 

   ท้องถิ่นอื่น 

5. แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 

6. อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 

   เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 

7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(7ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

8. จัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต อบจ.     

   และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันด าเนินการหรือให ้

   อบจ. จัดท า 

9. จัดท ากิจการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ 

   เป็นอ านาจหน้าที่ของ อบจ. 



 

 

 

กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความใน พรบ.องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั 

พ.ศ. 2540 มาตรา 6 และมาตรา 45 (8) (จ านวน 18 ขอ้) 

1. จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2. ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3. บ าบัดน้ าเสีย 
4. บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. วางผังเมือง 
6. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก 
7. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า 
8. จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด 
9. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. รักษาความสงบเรียบร้อยและศลีธรรมอันดีของประชาชน 
11. จัดการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
12. จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่ส าหรับการกีฬา สวนสาธารณะ 
13. จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปโภค 
14. ป้องกันและบ าบัดรักษาโรค 
15. จัดตั้งและบ ารุงสถานพยาบาล 
16. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
17. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ 
18. กิจการที่ได้มีการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา อบจ. 



พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. พศ. 2542 

มาตรา 17 (จ านวน 29 ขอ้) 

1. จัดท าแผนพัฒนาและประสานการจัดท าแผนพัฒนา 

2. การสนับสนุน อปท. อื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 

3. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. อื่น 

4. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้ อปท. 

5. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. การจัดการศึกษา 

7. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

9. การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

10. การจัดตั้งและดูและระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

11. การก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 

12. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

13. การจัดการและดูและสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 

14. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

15. การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน 

ฯลฯ 

 ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ออกตามความในมาตรา 17 (29) แห่ง พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระอ านาจฯ 
(ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 และ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552) 



อปท. จะพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางใด อย่างไร 
ขึ้นอยู่กับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. นั้นๆ 

 แผนพฒันาทอ้งถิน่ของ อปท. 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 อปท. ท่ีใช้ระเบียบฯ นี้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ต าบล (อบต.) 

 
คือแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาของ อปท. ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือการพัฒนาในอนาคต

ระยะ 5 ปีขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด อ าเภอและแผนชุมชน 

 
คือแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ

พัฒนานี้จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น
แผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาห้าปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุง

เป็นประจ าทุกปี 

แผนพฒันา 

ทอ้งถิน่ 

แผน

ยุทธศาสตร ์

การพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ หมายถงึ  

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

และแผนพฒันาทอ้งถิน่ 



ข้อ 19 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาโครงการที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขอรับการประสานโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโครงการที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.จ.) เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมทั้ง
ตรวจสอบโครงการดังกล่าวเพื่อไม่ให้โครงการซ้ าซ้อนกับแผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น และให้จัดท าบัญชีประสาน
โครงการพัฒนาเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนและ

ประสานงานพฒันาพื้นท่ีในระดบัอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 



วิสัยทัศน์/พนัธกจิ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

โครงการ 
โครงการ 

โครงการ โครงการ 



แผนพฒันาทอ้งถิน่มีประโยชน.์..และส าคญัอย่างไร 

 เป็นสิ่งสนับสนุนการวิเคราะหส์ภาพปัญหา/ความต้องการของท้องถิ่น 

 ทราบสภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัดของตนเอง 

 ใช้จุดแข็งและโอกาสสร้างความโดดเด่น น าจุดอ่อนและข้อจ ากัดมาปรับปรุงพัฒนา 

 สามารถก าหนดจุดมุ่งหมาย ช่วยผู้บริหารก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

     อย่างชัดเจน 

 มวีิธีด าเนินการที่เป็นระบบ สอดคล้อง สนับสนุนจุดมุ่งหมาย 

 เกิดการประสานงานที่ดี ลดความไม่แน่นอนในอนาคต 

 สามารถน าปัญหาความต้องการไปสู่การพัฒนา/แก้ไข ได้ตรงตามความต้องการของ 

     ประชาชนในพื้นที่ 

 บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพ 

 สามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย ปัญหาได้รับการแก้ไข ประชาชนพึงพอใจ 



องคก์รท่ีช่วยพลกัดนัและขบัเคลือ่นแผนพฒันาทอ้งถิน่ ไปสูก่ารปฏิบตั ิ

คอื องคก์รการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ซึง่ประกอบไปดว้ยคณะกรรมการ 2 คณะ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน 

 หัวหน้าส่วนการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผูแ้ทนประชาคม เป็นกรรมการ 

 หัวหน้าส่วนที่มีหน้าที่จัดท าแผน เป็นเลขานุการและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ เป็นผู้ช่วยเลขาฯ 

มีหน้าที่ 
1. จัดท าร่างแผนพัฒนา 
2. จัดท าร่างแผนการด าเนนิงาน 
3. จัดท าข้อก าหนดขอบขา่ยและ

รายละเอยีดของงาน 



2. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน 

 รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาค 

     ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ 

 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 หัวหน้าส่วนที่มีหน้าที่จัดท าแผน เป็นผู้ช่วยเลขาฯ 

 
 
3. พิจารณาร่างแผนพฒันาและร่างแผนการด าเนนิงาน 
4. ให้ความเหน็ชอบรา่งขอ้ก าหนดขอบข่ายและรายละเอยีดของงาน 
5. พิจารณาใหข้อ้คดิเหน็เกีย่วกับการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
6. แต่งตั้งทีป่รึกษา คณะอนกุรรมการหรอืคณะท างานอืน่เพือ่ชว่ยปฏบิตัิงาน 

มีหนา้ที ่
1. ก าหนดแนวทางการพฒันาทอ้งถิ่น 
2. ร่ วมจัดท าร่ า งแผนการพัฒนา
เสนอแนะแนวทางการพฒันา และการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่าง
แผนพัฒนา 



การท างานร่วมกนัระหว่างทอ้งถิน่ดว้ย... 

1. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 

 นายก อบจ. เป็นประธาน 

 ประธานและเลขานุการคณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอหัวหน้าส านักงาน 

     จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการ 

 ปลัด อบจ. เป็นเลขานุการ และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขาฯ 

 

2. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ แต่งตั้งโดยนายอ าเกอ ซึ่งม ี

   ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด อปท. สมาชิกสภา อบจ. และข้าราชการที่นายก อบจ. มอบหมาย  

   เป็นคณะกรรมการ 

การประสานแผน 

 อปท. นอกจากจะท าแผนพัฒนาของตนเองแล้วจะต้องมีการประสานการ
ท างานร่วมกับ อปท. ข้างเคียงหรือพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 
ในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม โดยมี องค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) เป็นหน่วยงานหลักในการท าหน้าที่ประสานแผนท้องถิ่นระดับจังหวัด มี
องค์กรที่ท าหน้าที่ประสานแผน คือคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
จ านวน 1 คณะ และระดับอ าเภอ จ านวน 9 คณะ (จังหวัดตาก ประกอบด้วย 9 อ าเภอ) 
ดังน้ี 



ส าหรับความเชือ่มโยงของการจัดท าและประสานแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
จังหวัดตาก ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ – สิ้นสุด  

ปรากฏตามขัน้ตอน ดังนี้ 

   การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตาก 

                      ห้วงระยะเวลา มี.ค. –  พ.ค.                                          มิถุนายน 

แผนชมุชน 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
- ผู้แทนชุมชน 
- กลุ่มสตรี เกษตรฯ      
สอช.ต. ฯลฯ 

อบต. , เทศบาล 
(เสนอโครงการในพื้นท่ี) 

คณะกรรมการประสาน 
แผนพัฒนาท้องถิน่ระดบัอ าเภอ 

(พิจารณากล่ันกรองและบูรณาการ 
โครงการของ อปท. ในเขตพื้นท่ี) 

คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

จังหวดัตาก 
(พิจารณาบูรณาการ
โครงการในภาพรวม

จังหวัดเพื่อน าไปจัดท า
กรอบการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น) 

หน่วยงานภาครัฐ 
ในจังหวัดตาก 

หน่วยงานภาคเอกชน
มูลนิธิ สมาคม 

(ท่ีจัดตั้งตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด) 

ส่วนราชการ 
สังกัด อบจ. ตาก 

 
 

ฝ่ายยุทธศาสตร์
และแผนงาน 
อบจ. ตาก 

 
 
 
 



การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. ตาก 

                      1 – 15 พ.ย.                                            16 - 30 พ.ย.  

คณะกรรมการสนบัสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา อบจ.ตาก 
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

(ตามระเบียบฯ  
ว่าด้วยการจัดท าแผนฯ ข้อ 17 (2)) 

ร่างแผนพฒันา อบจ. ตาก 

ฝ่าย  ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
    รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

กรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่  
(เฉพาะโครงการที่อยู่ในอ านาจหน้าท่ี 
อบจ. เสนอเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ) 

ส่งกรอบการประสานแผนฯ แจ้ง
คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับ
อ าเภอ เพื่อแจ้ง อปท.ในเขตพื้นที ่

คณะกรรมการพฒันา อบจ.ตาก 
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  

เสนอ นายก อบจ.ตาก 
อนุมัติและประกาศใช้แผนฯ 

(ตามระเบียบฯ  
ว่าด้วยการจัดท าแผนฯ ข้อ 17 (3)) 

นายก อบจ.ตาก 
อนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนฯ 

(ตามระเบียบฯ  
ว่าด้วยการจัดท าแผนฯ ข้อ 17 (4)) 

ปิดประกาศโดยเปดิเผย ไม่น้อยกวา่ 30 วัน 

แจ้ง 
สภาท้องถิ่น กบจ. 

(จังหวดั) 
อ าเภอ หน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้ง 

เป็นกรอบใน 
การจัดท า

งบประมาณ 



     ภายหลังจากการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการติดตาม โดยน าไป
บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี
แล้ว อปท. จะต้องและด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
ประเมินผล อปท. เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ท่ัวกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยการ
ด าเนินงานดังกล่าว มีคณะกรรมการท่ีด าเนินการ คือ 

คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนประชาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง และหัวหน้าส่วนการบริหาร 

มีหนา้ที่ 
1. ก าหนดแนวทางวิธกีาร ในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
2. ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
3. รายงานผลและเสนอความเหน็ตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 
4. แห่งตั้งคณะอนกุรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏบิัติงาน 



ยุทธศาสตรก์ารพฒันาท่ี อปท. ตอ้งค านึงถงึ 

และจดัท าใหส้อดคลอ้ง ไดแ้ก่ 

แผนพัฒนากลุม่จังหวัด 
 

กลุ่มจงัหวดัภาคเหนอืตอนลา่ง 1 
(ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) 

วิสัยทศัน์ 
“ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 

ยุทธศาสตร์ 
 

1. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ อาหารปลอดภัยบนความต้องการของตลาด และ                 
   ส่งเสริมระบบตลาดอย่างยั่งยืน 
2. สร้างสรรค์การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศน์และประวัติศาสตร์ 
3. ยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จากกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่    
   ภูมิภาคและอาเซียน 
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน 
5. เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
6. เสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการและหลากหลายมิติ 



ยทุธศาสตรก์ารพฒันาที ่อปท. ตอ้งค านึงถึงและจดัท าใหส้อดคลอ้ง 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวัดตาก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวางแผน ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคมรักษาความสงบเรียบร้อย 

แผนพัฒนาจังหวัดตาก  

วิสัยทัศน์    
“เมืองน่าอยู่  ประตูการค้าชายแดน” 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดตาก  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน     

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร                

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบ 

                  เรียบร้อย 



นโยบายการพฒันาทอ้งถิน่ 

นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตาก 

(นายณฐัวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกจิ) 

นโยบายดา้น
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

นโยบายดา้น
การพัฒนา

คุณภาพชวีติ
และ

สาธารณสุข 

นโยบายดา้น
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

นโยบายดา้น
การส่งเสริม

การท่องเที่ยว
และกฬีา 

นโยบายดา้น
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

นโยบายดา้น
การส่งเสริม

เศรษฐกิจและ
อาชีพ 

นโยบายดา้น
การบริหาร 

การเมือง และ
การมีส่วนร่วม 



ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดตาก (พ.ศ.2561-2565) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนา 2  ด้านคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนา 5  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


	แผนการจัดการความรู้(KM)
	บ่าย

