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 การจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)”  
ฉบับนี้เพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
นครแม่สอดใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยฝ่ายแผนและ
งบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการ และถูกต้องตามระเบียบข้อ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ และประกาศที่เกี่ยวข้อง  หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า คูมือฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจ          
เปนแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การปฏิบัติความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
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เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 

กองวิชาการและแผนงาน   
เทศบาลนครแม่สอด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

            หน้า 

 บทน า             1 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี               4 
 รายละเอียด ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     11  
 หลักเกณฑ์ แนวทาง รายละเอียดอ่ืนๆ       13 
 สรุปขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา      15 
 แผนภาพขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา     17 
 แผนภาพขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      18 
 แผนปฏิบัติการาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนครแม่สอด   19 
 ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง        20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

คูม่ือการจดัท าแผนพฒันาของเทศบาลนครแมส่อด | 

 
 

 บทน ำ 

ประเทศไทยมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ การบริหารราช
ส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนกลางมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายและวางแผนในภาพรวมของประเทศ  หน่วยงานที่น านโยบายและแผนเหล่านี้ไปปฏิบัติคือ กระทรวงต่างๆ       
ส่วนภูมิภาคเป็นการจัดการปกครองและบริหารภายใต้หน่วยงานของส่วนกลาง โดยการมอบอ านาจให้ข้าราชการหรือผู้แทน
ของหน่วยงานตนไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส่วนภูมิภาค  ในขณะที่ส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบบริหารปกครองพ้ืนที่ของตนโดยแบ่ง
ตามเขตพ้ืนที่  ซึ่งทั้งนี้ การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เกิดความเป็นอิสระในการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารภารกิจ           
การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง และท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ของตนเอง ประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติ     
ให้มีองค์กรบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ประชาชนในท้องถิ่นและท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีภารกิจหน้าที่ที่ชัดเจน 
             การบริหารจัดการงบประมาณของท้องถิ่น จากที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลหรืองบประมาณที่ท้องถิ่น
จัดเกบ็เอง การบริหารงบประมาณดังกล่าวมีความส าคัญ จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดและมีความ
โปร่งใสมากที่สุด ดังนั้นการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวและเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ยุทธศาสตร์
ที่เหมาะสม ตามนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้ และน าเสนอประชาชนก่อนการเลือกตั้ง  
ตลอดทั้งที่ได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นก่อนที่ผู้บริหารจะเริ่มปฏิบัติงาน มีการน าแผนงานและโครงการที่ก าหนดไปปฏิบัติตาม
ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยมีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการ
ตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาชน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548    
 

ความเป็นมา นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอ านาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น โดยไม่เพียงที่จะมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ พ้ืนฐาน  
แก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา
และการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549  
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั่นคือ 
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ให้บริการสาธารณะ ที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549  ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่
มีความเป็นอิสระมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ขึ้น 
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1.1 การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
เป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของท้องถิ่นในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดผลที่จะน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ก าหนดและน าเสนอไว้ต่อประชาชนก่อนกระบวนการเลือกตั้ง แต่อย่างไร
ก็ตามในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจะไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างยั่งยืนหากขาดการบูรณาการกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดในภาพรวม   
ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหา  หรือศักยภาพในบางประเด็นที่จะต้องอาศัยการประสานความ  
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ในทุกระดับ 
                   ดังนั้นในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีการประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุก
ระดับเพ่ือให้การด าเนินงานประสานสอดคล้องและสนับสนุนกัน เพ่ือแปลงนโยบายน าไปสู่การจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น ที่มีความเชื่อมโยงกันของการพัฒนาในจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด   

1.2 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   1) เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้
มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาให้เป็นไปอย่างยั่งยืน  

2) เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีกล่าวคือ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจะน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยการน าโครงการ / 
กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ตามปีนั้นๆ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และที่ส าคัญได้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในภาคของการจัดท าประชาคม  

3) มีลักษณะปลีกย่อยอีก อาทิเช่น เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา , 
เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และมีวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ เจาะจงที่จะ
ด าเนินการ , เป็นเอกสารแสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการในห้วงระยะเวลาสี่ปี ,เป็นเอกสารที่แสดงถึง
ความเชื่อมโยง ระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
1) เป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติโดยมีแนวคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

หนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้
มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ 5 เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งในท่ีสุดจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน   

2) เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไป
ด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเครื่องมือที่จะช่วย ในการพัฒนาอย่างรอบคอบ และแสดงให้เห็นถึง 

ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรค
ต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหาร 
ซ่ึงประกอบด้วย เงิน คน วัสดุอุปกรณ์และการบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  

1.5 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  

ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.6 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ  
การจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” ฉบับนี้เพ่ือช่วยเสริมสร้างความ  

เข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอดใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝ่ายนโยบายและแผน  
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีดังนี้  

- รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชนเพ่ือเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ   
  บริหารงานเทศบาล 

 -  วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
 - ประสานงานกับหน่วยงานในเขตเทศบาล และหน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขต    
   เทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

            การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องส าคัญที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดไว้ชัดเจนเพ่ือเป็นการเปิดโอกาส    
ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินการต่างๆ ของภาครัฐได้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น 
แสดงความห่วงกังวลต่อแนวทางการด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการตัดสินใจของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงการ
มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ร่วมตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ ให้การปรึกษาหารือ และร่วมกันประเมินผล
การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานในวิถีทางประชาธิปไตย   ทั้งนี้การมีส่วนร่วมยังรวมไปถึง
การมาร่วมกันคิดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน ร่วมออกแบบอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง โดยผู้ที่ควรเข้า
มาเกี่ยวข้องหรือเข้ามามีส่วนร่วมคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ รวมถึงกลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นองค์กรทาง
สังคมของพลเมืองที่เรียกว่าภาคประชาสังคม (Civil Society) เช่น กลุ่ม ชมรม องค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆ 

            การด าเนินการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาและงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินการได้ทั้ง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน โดย
ผู้บริหารท้องถิ่นควรสนับสนุนให้มีการท าแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกหมู่บ้าน โดยการให้ค าแนะน าในการจัดท าให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนชุมชน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมอย่างสร้างสรรค์ และ
พิจารณาน าโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องด าเนินการร่วมกับชุมชน หรือโครงการหรือกิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของ
ชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา จะด าเนินการในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี   

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

 

 

ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
            การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ หรือ
แผนงานในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548   จึงได้ก าหนดให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการทบทวนและจัดท าทุกปีและจะน าไปสู่
กระบวนการการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            การวางแผนการพัฒนาจึงมีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก
แผนการพัฒนาเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึง
ประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและมุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในด้ านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
            นอกจากนี้ภายใต้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นยังท าให้ประชาชนในท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของท้องถิ่นในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย มีช่องทางในการแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม สามารถก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและลง
มือท างานร่วมกันได้ สามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในท้องถิ่นทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น อีกท้ังยังสามารถรับผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ก่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกัน ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับท้องถิ่น และท้ายที่สุดสามารถหาภาคีแนวร่วมในการท างาน
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
            การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางใน
อนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของ
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
                    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี โดยแผนพัฒนาสามปีให้จัดท า
และทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี นั้น 
                    กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ที่ผ่านมา ห้วงระยะเวลาของการจัดท าแผนพัฒนาฯไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกา      
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลา    
สี ่ปีและการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงได้ด าเนินการจัดท าระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559  ซึ่ง
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  โดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
                    1. ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดให้มี
ระยะเวลาสี่ปี 
                   2. การจัดท า เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                    3. ก าหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด เพ่ือน าไปจัดท าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของจังหวัดต่อไป กรณีที่จะต้องขยายเวลาการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีเหตุที่จ าเป็นอย่างแท้จริง และให้ค านึงถึงระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดด้วย 
                    4. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
                    5. ก าหนดว่าแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งจากแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
                    6. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใส 
และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี 
                    ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
อันจะนาไปสู่การจัดทางบประมาณที่มีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 5 ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 

ห้วงเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
                    1. เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคม 2559 
                 2.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปีให้แล้ว เสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 2559 
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แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
                      1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน 
                   2. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นตามแนวทาง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หรือด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบที่เห็นว่าเหมาะสม  ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรา 69/1 ของพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. 2496  ส าหรับเทศบาล และตามมาตรา 45/1 ของพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด 
พ.ศ.2540 ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ทั้งนี้สัดส่วนของการประชุมประชาคมท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าแนวทาง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 ก าหนดไว้ 
                    3. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมคิด ร่วมท าร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
คุณภาพ โดยขอให้นายอ าเภอบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ในลักษณะประชารั ฐ เพ่ือน าปัญหาความต้องการ
ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นไปเป็นข้อมูลในการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนในการท างาน 
                    4. ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) โดยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยในระยะเริ่มแรกของการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ให้จัดท าประชาคมท้องถิ่นในระดับต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล ระดับชุมชนเมือง ส าหรับ
เทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครส าหรับเทศบาลนคร และระดับจังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ส าหรับ
เมืองพัทยาให้พิจารณาใช้รูปแบบของเทศบาลนคร 
                    5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 
                    6. ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ส่งรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -
2564) ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559   ส าหรับเมืองพัทยาให้ส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาให้คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ 
                    เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณตามปี ที่ก าหนดไว้  
เช่น การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้น าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561  ไปใช้ 
กรณีที่จะน าโครงการพัฒนาที่อยู่ในปี พ.ศ. 2562, 2563 หรือ 2564 ไปด าเนินการ จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการ
เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
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การก ากับดูแล 
                    1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุน
เพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนแก่หน่วยงานอ่ืน โดยถือ
เป็นสาระส าคัญท่ีต้องพิจารณาโดยรายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก่อน ให้ความเห็นชอบ 
                    2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี 
และอ าเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 แนว
ทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นหลัก 
                    3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย   
ที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอในฐานะผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย พิจารณาด าเนินการแก่ผู้ที่เก่ียวข้องตามควรแก่กรณี 

องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เ พ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มีความพร้อม ในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทยจึง
ขอซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วน
ของแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๑  ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย   

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน เป็นกรรมการ   
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน เป็นกรรมการ  
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน เป็นกรรมการ   
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นกรรมการ   
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน เป็นกรรมการ   
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ  
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

กรรมการตามข้อ ๘ (๓)  (๔)  (๕) และ  (๖)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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-  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้  
 ๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๕  ดังนี้ 

(๑)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
(ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ 

ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง   
(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ 

ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ง) กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนชุมชน 
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะ 

ทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
(๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจัดท าร่าง

แผนพัฒนาในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  
ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของ
เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอ
ปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 
๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘     
ข้อ ๑๐  ดังนี้ 
 (๓)  พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 

(๔)  ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน ข้อ  ๑๙ (๒)   
(๕)  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๖)  แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

๓.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๗  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง     
เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  (๓)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจาณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
๔.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๑๙  ดังนี้ 
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(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
๕.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๙  ดังนี้ 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
๖.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข้อ ๒๖  ดังนี้ 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘    
ข้อ ๑๙  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย   

(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 
(๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่น เป็นกรรมการ คัดเลือกจ านวนสามคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ หรือพนักงานที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
กรรมการตามข้อ ๙ (๓) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดจัดท าร่างแผนการด าเนินงานและจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่าย
และรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘    
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง 

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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- อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้    
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี   

 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจมอบให้ 
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ หรือรวมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอน 
ด าเนินการดังนี้    

1.)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ  
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น   

2.)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน    
3.)  หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล    
4.)  ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือรวมด าเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการ

ด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เพ่ือ ประเมินผลการรายงาน
ผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น     

5.)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย ภายใน 15 วัน นับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
โดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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   รายละเอียด ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
 
           แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ 7 ขั้นตอน  คือ 
ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผน 
            (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
            (2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 

ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา 
            (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการการพัฒนา
ท้องถิ่น 
            (2) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือท าการทบทวนและคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
            (3) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมการพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่
ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
            (4) โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาอาจมีจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ 
                  - พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
                  - ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของชุมชนที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                  - มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้อย่าง
เหมาะสม และเพ่ือท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในช่วงถัดไป 
                  - การก าหนดกิจกรรมจะต้องค านึงถึงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ทรัพยากรการบริหาร โครงการที่
สามารถด าเนินการได้เอง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น       
 

ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
           (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนา 
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก 
           (2) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา การคัดเลือกยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนา 
 

ขั้นตอนที่ 4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
           (1) คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
           (2) พิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยพิจารณา 
                   - ความจ าเป็นเร่งด่วน 
                   - ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   - ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
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ขั้นตอนที่ 5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
            โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น มาจัดท ารายละเอียดโครงการใน
ด้านเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นโครงการ/
กิจกรรมที่จะต้องท าในปีแรกเพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 
 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
           (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้า
โครงประกอบด้วย 6  ส่วน ดงัต่อไปนี้ 
                 ส่วนที่ 1  บทน า 
                 ส่วนที่ 2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
                 ส่วนที่ 4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
                 ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา 
                 ส่วนที่ 6  การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
           (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ จากท่ีประชุม แล้วนไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป 
           (3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
           (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
           (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น            

(3) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเพ่ือด าเนินการต่อไป  
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  หลักเกณฑ์ แนวทาง รายละเอียดอ่ืนๆ 
   

ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

1. องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และเมืองพัทยา จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามแบบ ผ.01,ผ.02,  
ผ.03, ผ.05, ผ.06, ผ.07 และ ผ.08 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามแบบ ผ.01, ผ.02, ผ04, ผ05,ผ.06,ผ.07  
และ ผ.08 

3. องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา ใช้กรอบแนวทางการ
เขียนโครงการตามแบบ ข้อ 1 และ 2 แล้วแต่กรณี อย่างน้อยต้องประกอบด้วย รายละเอียดโครงการล าดับที่ ........... 

(1) ชื่อโครงการ 
   (2) หลักการและเหตุผล 

(3) วัตถุประสงค์ 
   (4) เป้าหมาย/ผลผลิต 
   (5) พ้ืนที่ด าเนินการ 

(6) วิธีด าเนินการ 
   (7) ระยะเวลาด าเนินการ 
   (8) งบประมาณด าเนินการ 
   (9) ผลลัพธ์ (รวมถึงการติดตามและประเมินผล) 
   (10) ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4. การเรียงล าดับหรือการจัดหน้าส าหรับแบบ ผ. ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เริ่มต้นด้วย แบบ ผ.07 - ผ.01 
– ผ.02 – ผ.03 – ผ.04 – ผ. 05 – ผ.06 – และจบที่ ผ.08 

โครงการอุดหนุนในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  กรณีตามแบบ ผ.02 ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรประชาชน นั้นต้อง 

1.) ให้ระบุอย่างชัดเจนว่าประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับ 
ประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุนอย่างไร ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงทางตรงและทางอ้อมด้วย 

2.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระบุถึงความส าคัญของโครงการที่ขอรับอุดหนุนหรืออุดหนุนให้ว่า มี
ความส าคัญกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

3.)  กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นในการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอ านาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด
แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผันนั้น ในการดeเนินการดังกล่าว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยต้องแสดงเหตุผล ดังนี้ 

 

การยกเว้น 
 1.)  เหตุแห่งการยกเว้นคืออะไร ถ้าไม่ยกเว้นจะเกิดผลเสียหายต่อราชการอย่างไร ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนอย่างไร 
 2.) ระบุประเด็นหรือลักษณะของการยกเว้นอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
 3.)  ผลของการปฏิบัติเมื่อยกเว้นแล้ว สามารถวัดได้ในเชิงประจักษ์ 
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  4.) กรณีการขอยกเว้น หากมีเวลาเกี่ยวข้อง ต้องระบุเวลาให้ชัดเจน จากวันใด เดือนใด  ปีใด พ.ศ. ใด 
ถึงเวลาใด และต้องท าแผนปฏิบัติการในการท างานเสนอตามกรอบเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย 

5.) กรณีอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
 

ผ่อนผัน/ขยายเวลา 
  1.) เหตุแห่งการขอผ่อนผัน/ขยายเวลาคืออะไร ถ้าไม่ผ่อนผัน/ขยายเวลา จะเกิดผลเสียหายต่อราชการ
อย่างไร ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร 

2.) ระบุประเด็นหรือลักษณะของการขอผ่อนผัน/ขยายเวลาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
  3.) ผลของการปฏิบัติเมื่อผ่อนผัน/ขยายเวลาแล้ว สามารถวัดได้ในเชิงประจักษ์ 
  4.) กรณีการขอเป็นเวลา ระยะเวลา ต้องระบุเวลาให้ชัดเจน จากวันใด เดือนใด พ.ศ. ใด ถึงเวลาใด และต้อง
ท าแผนปฏิบัติการในการท างานเสนอตามกรอบเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย 
  5.) กรณีอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
 

เหตุอื่นๆ 
  1.) กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอยกเว้นหรือผ่อนผัน/ขยายเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้อง
มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหรือกรอบของแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีของจังหวัดด้วย 
  2.)  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอยกเว้นหรือผ่อนผัน/ขยายเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กันด้วย 
 

กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
1.)  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้า

ส่วนการบริหารงานถัดไป ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและให้รองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนการบริหารงานถัดไปเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.)  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดท่ีได้ด าเนินการตามข้อ 4.1 ให้รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหัวหน้าส่วนการบริหารถัดไปท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.)  กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นให้สัดส่วนของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวตาม
สัดส่วนจากผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในท้องถิ่นนั้น ให้ครบถ้วนตามจ านวน
ทั้งนี้ให้สัดส่วนหญิงและชายมีจ านวนเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา /กิจกรรมของ อปท. มีหลักเกณฑ์ด้านความส าคัญ ดังนี้ 
  (1) ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างระบบระบายน้ า สวนสาธารณะ 
ก่อสร้างสนามกีฬา 

(2) ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น สร้าง/ซ่อมระบบประปา    
ถังเก็บน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน ฝายน้ าล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้ าใต้ดิน  

(3) การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดของ อปท. 
(4) การจดัขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
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สรุปขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี   

(5) ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับบริการขั้นพ้ืนฐาน ด้านสังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต 
การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส เด็กก าพร้า ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 

(6) ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก 
(7) ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือ

ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน 
(8) ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขต อปท. เช่น ก่อสร้างห้องสุขาก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 
(9) การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(10) ด้านโครงสร้างก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนจากส่วน

ราชการ เช่น ถนน สะพาน อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก สถานสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
*** การด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การกีฬา หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการศึกษา หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต ขอให้ อปท. ได้ให้ความส าคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายรัฐบาลด้วย *** 
 
 

 
 
 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือแจ้งแนว

ทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนา เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์ เพ่ือ
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น    
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ส าหรับ

องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลเพ่ือให้
ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป  

4. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ   เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ งบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้  เช่น การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ.2561 ให้น าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 ไปใช้ กรณีที่จะน าโครงการพัฒนาที่อยู่ในปี 
พ.ศ.2562,2563,2564 ไปด าเนินการ จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการ เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)        
พ.ศ.2559 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว ต้อง ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า 30 วัน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   
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5. การจดัท าแผนด าเนินงาน   
1.)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

2.) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
ประกาศเป็น แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศ 
เพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน  

แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  แผนการด าเนินงาน ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิส าหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไข
แผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

6. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
การติดตามและประเมินผลงานปฏิบัติงานตามกระบวนการ แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ  

เพ่ือให้การด าเนินการและการให้บริการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดีขึ้น โดยหากมีสภาพแวดล้อมหรือ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป แนวโน้มการพัฒนาหรือความท้าทายที่จะเกิดขึ้นและศักยภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน ฝ่ายแผนและ
งบประมาณ  เทศบาลนครแม่สอด ในฐานะเจ้าภาพในการบูรณาการในภาพรวม จะท าการทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการเพื่อให้ สอดคล้องกับ สภาวการณ์เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าเดิม โดยมีการ
เปรียบเทียบกับผลการ ด าเนินงานที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนที่มีลักษณะการด าเนินงานใกล้เคียงกัน 
นอกจากนี้ยัง ค านึงถึงความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนอกจากจะท า ให้
การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้แล้วยังสร้างความพึงพอใจเชื่อมโยง สอดคล้องกับผลลัพธ์การจัดการ
กระบวนการ และหมวดอื่น ๆ ของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)   
 

โดยกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกระบวนการ ติดตาม 
และประเมินผลแผนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีโดยจะมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานใน ปีที่ผ่านมา เพ่ือ
ศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ส าหรับใช้ในการก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป ตลอดจน
มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ การเผยแพร่และน ากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยฝ่ายแผนและงบประมาณ  เทศบาลนครแม่สอด ได้จัดท าคู่มือ ผังกระบวนการ/มาตรฐาน การปฏิบัติงาน 
และถ่ายทอดกระบวนการดังกล่าวให้ผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในกระบวนการออกแบบ กระบวนการและผู้ที่มีหน้าที่ใน
การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติให้เข้าใจ โดยมีกระบวนการเรียนรู้จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎี(นามธรรม) และภาคปฏิบัติ(รูปธรรม) ท าให้เกิด กระบวนการคิดและฝึกปฏิบัติเพ่ือ
ก่อให้เกิดทักษะ รวมทั้งน าไปสู่การถ่ายทอดและขยายผลจนเกิดเป็น เครือข่ายเป็นวัฒนธรรมการทางานขององค์การ
ในที่สุด อีกทั้งยังเกิดเครือข่ายในการท างานระหว่างหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายแผนและงบประมาณ เทศบาล
นครแม่สอด ในการปรับปรุงกระบวนการและทบทวนคู่มือกระบวนการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่าง
ต่อเนื่อง การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สุขให้กับประชาชน  
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  1.ประชุม/ประชาคมในชุมชน 
 

 

 

 

 5. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

    6. รายงานจังหวัด 
 

    7. ติดประกาศให้ประชาชนรับทราบ
รับทราบ 

   8. ฝ่ายบริหารฯและเจ้าหน้าที่งบประมาณจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

   9.เสนอให้สภาเทศบาลเห็นชอบ         
         (ภายใน วันท่ี 15 สิงหาคม )  
 

     10. นายกเทศมนตรีลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
         แผนภาพขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา 

 
 

 
 
 
            2.ประชาคมระดับนคร/รวบรวมข้อมูลปัญหา /ความต้องการ/โครงการจากการประชาคม /แผนชุมชน 
  
 
          
          3.ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาเทศบาล และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  
 
 
 
               4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
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   แผนภาพขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกขออนุมัติจัดท า 

แผนด าเนินงานโครงการ 

เชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนด าเนินงานโครงการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า

รา่งแผนด าเนินงานโครงการเสนอ

คณะกรรมการพัฒนา 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ

พัฒนา/กิจกรรม ของอปท. 

 รวบรวมแผนงาน/

โครงการในพื้นท่ี จาก 

หน่วยงานอ่ืน 

ผู้บรหิารท้องถิ่นใหค้วาม

เห็นชอบและประกาศใชแ้ผน

ด าเนินงาน 

ปิดประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

ให้ประชาชนทราบ 

จดัท า 

คณะกรรมการพัฒนา

พิจารณารา่งแผนด าเนินงาน 
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แผนปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
    เทศบาลนครแม่สอด  อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันที ่๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

ล าดับ รายการ ผลที่ท า วันเวลา 

๑. ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน 

ด าเนินการแล้ว 20 ต.ค.59 

2. ท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 พ.ย. 59 

3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อช้ีแจ้งพร้อมเสนอให้
พิจารณาแนวทางการรูปแบบการจัดท าประชาคม และเรื่อง
อื่นๆตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุด  ที่  มท 
๐๘๑๐.๓/ ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 พ.ย. 59 

4. ท าหนังสือถึง หน่วยงานราชการในพื้นทีแ่ละอ าเภอแม่สอด แจ้ง
เรื่องการจัดประชาคม  ระดับต าบล 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 พ.ย. 59 

5. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมจัดประชุมประชาคมระดับ
ต าบล เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และน าปัญหาความ
ต้องการ ข้อมูลพืน้ฐาน ข้อมูลในแผนพัฒนาชุมชนไปเป็นข้อมูล 
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 11 พ.ย. 59 

6. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล ปัญหาความต้องการ 
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็น
รูปเล่มสมบูรณ์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 11 - 18 พ.ย. 59 

7. ท าหนังสือถึงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน  อยู่ระหว่างด าเนินการ 16 พ.ย. 59 

8. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนประชุม รวบรวมข้อมูล 
ปัญหาความต้องการ น ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 22 พ.ย. 59 

9. ท าหนังสือถึงคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประชุมพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 22 พ.ย. 59 

10. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 25 พ.ย. 59 

11. ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อยู่ระหว่างด าเนินการ 28 พ.ย. 59 
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                 ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อม

แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  

 -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  

 -  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 


