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ค าน า 

 คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เล่มนี้จัดท าข้ึน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้องในขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยได้รวบรวมความรู้ทางวิชาการจากแหล่งต่าง 
ๆ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้ที่ได้ศึกษาน าไปประยุกต์ใช้หรือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้วย 

 งานนโยบายและแผน เทศบาลต าบลพรรณานคร จึงได้จัดท าคู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
เทศบาลต าบลพรรณานคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานส าหรับ
ใช้เป็นคู่มือในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติ ความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

เรื่อง          หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทน า   
๑.๑ ความเป็นมา        ๑ 

 ๑.๒ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     ๑ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   ๒ 
 ๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    ๒ 
 ๑.๕ ห้วงเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    ๔ 
 ๑.๖ แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    ๔ 
 ๑.๗ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ    ๕ 
 ๑.๘ การจัดท าแผนการด าเนินงาน      ๕ 
 ๑.๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     ๖ 
 ๑.๑๐ การก ากับดูแล       ๖ 
 ๑.๑๑ การจัดท า แก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา   ๗ 
 ๑.๑๒ วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ     ๗ 
 ผังขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     ๘ 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

๑.๑ ความเป็นมา 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ“แผนพัฒนาสามปี” 
โดยให้จัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” แทน โดยให้เริ่มจัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับแรก เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา
ห้วงระยะเวลาของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ 
ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปี และการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงได้ด าเนินการจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามใน
ระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๕๙ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๑.๒ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙ “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงควรมีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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 ๑. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๒. เป็นเอกสารทีแ่สดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ
เฉพาะตัวที่จะต้องด าเนินการให้เกิดผล 
 ๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา ๔ ปี 
 ๔. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 ๑. เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยมี
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน 
 ๒. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาและการจัดท างบประมาณ
ประจ าปี 
 ๓. เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพ่ือเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาสี่ปีว่าสามารถ
สนองตอบ ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่ 
 ๔. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ 

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี 
 ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีอยู่หลายประการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการบรรลุ
จุดมุ่งหมายมีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผนทุกครั้งย่อมต้องมีจุดหมาย
ปลายทางที่ก าหนดไว้ ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้มีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การปฏิบัติตามแผนมีทิศทางมุ่งตรง
ไปสู่จุดหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 
 ๒. เกิดความประหยัด การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึง
ประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน 
ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ท า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า
นับว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความประหยัด 
 ๓. ลดความไม่แน่นอน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นการลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง 
เนื่องจากการใช้จ่าย และการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และสังคมโดยส่วนร่วม การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิดความแน่นอนในการใช้งบประมาณ เนื่องจากการ
ผ่านวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง 
 ๔. ผู้บริหารใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การด าเนินกิจกรรมของเทศบาลได้เพราะการวางแผนและการ
ควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ต้องด าเนินการคู่กันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การควบคุมจะท าให้การ
ใช้งบประมาณและการด าเนินโครงการสัมพันธ์กัน 
 ๕. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ช่วยให้สร้างความมั่นใจในเรื่องความ
เป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของเทศบาลในอนาคต ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้มุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน 
มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาล และในพ้ืนที่เขตเทศบาล รวมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความ
ซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอีกด้วย 
 ๖. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลให้ในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรค
ต่อกัน 

๒ 



 

 

 ๗. เพ่ือให้สามารถตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารที่มีอยู่
อย่างจ ากัดได้อย่างถูกต้อง 
 ๘. สามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนในการพัฒนา 
 ๙. สามารถน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ที่
ก าหนด 
 ๑๐. ท าให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความต่อเนื่อง ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว (สามารถ
ยืดหยุ่นได้) มีเอกสาร สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล 
 ๑๑. ส่งเสริมภาพพจน์ของเทศบาลและท าให้บุคคลทั้งในและนอกเขตเทศบาล เกิดความเชื่อม่ันในการ
บริหารกิจการของเทศบาล 
                    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี โดยแผนพัฒนา
สามปีให้จัดทาและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจาปี นั้น 
   กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผ่านมา ห้วงระยะเวลาของการจัดทาแผนพัฒนาฯไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมี
ระยะเวลาสี่ปีและการจัดทาแผนพัฒนาของ อปท. ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงได้ด าเนินการจัดท า
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 โดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
                    1. ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่
ก าหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี 
                    2. การจัดท า เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคม
ท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                    3. ก าหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา จัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทา
หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด เพื่อนาไปจัดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของจังหวัดต่อไป กรณีท่ี
จะต้องขยายเวลาการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีเหตุที่จาเป็นอย่างแท้จริง และให้ค านึงถึงระยะเวลาในการ
จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดด้วย 
                    4. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วง
ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

๓ 



 

 

 
                    5. ก าหนดว่าแผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งจากแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 
                    6. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มี
ความโปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี 
                    ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน อันจะนาไปสู่การจัดทางบประมาณที่มีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 5 ซักซ้อม
แนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 
๑.๕ ห้วงเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
                    1. เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา ให้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม 2559 
                    2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 2559 
 
๑.๖ แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
                    1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็นปัจจุบัน 
                    2. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นตามแนวทาง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หรือดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรา 69/1 ของ
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 สาหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
มาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 สาหรับเทศบาล และตามมาตรา 45/1 ของ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้สัดส่วนของการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 
0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 ก าหนดไว้ 
                    3. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ดาเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นท่ี ในการร่วมคิด ร่วมทาร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและทาให้การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยขอให้นายอ าเภอบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ในลักษณะ
ประชารัฐ เพ่ือนาปัญหาความต้องการที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นไปเป็นข้อมูลในการดาเนินการของ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการทางาน 

๔ 
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                    4. ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้ข้อมูลจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยต้องดาเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด
ทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยในระยะเริ่มแรกของการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้จัดทาประชาคมท้องถิ่นในระดับต าบล สาหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล 
ระดับชุมชนเมือง สาหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสาหรับเทศบาลนคร และระดับจังหวัดสาหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้สาหรับเมืองพัทยาให้พิจารณาใช้รูปแบบของเทศบาลนคร 
                    5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
                    6. ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ส่งรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) สาหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ส าหรับเมืองพัทยาให้ส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาให้
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
 
๑.๗ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ไปสู่การปฏิบัต ิ
                    เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดทางบประมาณตาม
ปี ที่ก าหนดไว้ เช่น การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ให้นาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี 2561 ไปใช้ กรณีท่ีจะนาโครงการพัฒนาที่อยู่ในปี พ.ศ. 2562, 2563 หรือ 2564 ไปดาเนินการ 
จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

๑.๘ การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน 
 แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 ๕ 
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๑.๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจ
มอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 ๓. หนว่ยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 ๔. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผล
การด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๕. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ 
วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 
๑.๑๐ การก ากับดูแล 
                    1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัด
ทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบ
ลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนแก่หน่วยงาน
อ่ืน โดยถือเป็นสาระส าคัญที่ต้องพิจารณาโดยรายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และ
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก่อน ให้ความเห็นชอบ 
                    2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา 
อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณากากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
ทาแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2559 แนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นหลัก 
                    3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยที่เก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอในฐานะผู้ก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย พิจารณาด าเนินการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี 
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๑.๑๑ การจัดท า แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา 
 การพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติม เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๓. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ กรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่
ถึง ๑๘๐ วันไม่ให้ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

๑.๑๒ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

๑.๑๓ วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ 

 การจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” ฉบับนี้เพ่ือช่วยเสริมสร้างความ
เข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพรรณานคร ใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 



 

 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ป ี

1.  ประชาคมหมู่บ้าน 

 

2.  รวบรวมน าข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

 
3.  ประชาคมระดับต าบล 

 

4.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมรวบแนวทางและข้อมูลเพ่ือจัดท ารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

5. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 

6. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 
7.  ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี 

 

8.  รายงานอ าเภอ  จังหวัด  กระทรวงทราบ 

 

๙.  ฝ่ายบริหาร  และเจ้าหน้าท่ีงบประมาณจัดท าเป็นข้อบัญญัติ 

 

1๐.  เสนอให้สภาเทศบาลต าบลให้ความเห็นชอบ 

1๑.  นายอ าเภออนุมัติ 

1๒.  นายกเทศมนตรีลงนามประกาศเป็นข้อบัญญัติ 

 

 
 

๘ 



 

 

 


