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คำนำ 

  

 กระบวนการและวิธีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ 17 ได้กำหนดขั้นตอนดำเนินการโดยให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสกลนคร จึงยกเว้น 
การจัดทำประชาคมในกรณีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 –  
๒๕70) ในเขตจังหวัดสกลนคร จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
จะเข้าสู่สภาวะปกติ  

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามแบบข้อมูลเสนอปัญหา/ความต้องการ และประเด็น
หลักการพัฒนาจากสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและนำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) มาทบทวนและปรับใช้ในการนำมาพิจารณาจัดทำให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีลักษณะ
เป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบั ติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประกอบด้วยโครงการที่องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดสกลนครดำเนินการเอง โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอุดหนุนหน่วยงานอ่ืนดำเนินการ
ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด และครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และ
กิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป     
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