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 การจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)”  
ฉบับนี้เพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
นครแม่สอดใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยฝ่ายแผนและ
งบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการ และถูกต้องตามระเบียบข้อ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ และประกาศที่เกี่ยวข้อง  หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า คูมือฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจ          
เปนแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การปฏิบัติความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   
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 
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 บทน ำ 

 ความเป็นมา       
การบริหารจัดการงบประมาณของท้องถิ่น จากที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลหรืองบประมาณที่ท้องถิ่น 

จัดเก็บเอง 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    
  ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 25๕๙ 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙  ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ  กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 6046      
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม 2561 ก าหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตลอดจนการ
ด าเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอ่ืน 
รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น 
 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนินกิจการของจังหวัดและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจน
สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนด
ระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  

ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ  
การจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” ฉบับนี้เพ่ือช่วยเสริมสร้าง 

ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครแม่สอดใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยฝ่ายแผนและงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการดังนี้ 

- 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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ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
            การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ หรือ
แผนงานในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงได้ก าหนดให้
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการทบทวนและจัดท าทุกปีและจะน าไปสู่กระบวนการการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            การวางแผนการพัฒนาจึงมีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก
แผนการพัฒนาเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึง
ประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและมุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในด้านสังคม 
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 สามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในท้องถิ่นทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น อีกท้ังยังสามารถรับผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ก่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกัน ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับท้องถิ่น และท้ายที่สุดสามารถหาภาคีแนวร่วมในการท างาน
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
            การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางใน
อนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของ
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 อาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2548 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 ก าหนดแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
 ให้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ด า เน ินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ป ีขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่มี  
ช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)   

2. ห้วงเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ก าหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 
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3. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
                    1.)  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ าเภอตามล าดับให้เป็นปัจจุบัน 
 2)  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือด าเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด
ทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ด าเนินการตามรูปแบบที่
ก าหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

         4. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 ๑.) ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.) ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและ
เทศบาลต าบล ระดับชุมชนเมืองส าหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครส าหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดส าหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และส าหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
โอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  22 มกราคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ประกอบ กัน ทั้งนี้ให้
ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 3.) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 4.) ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชน
ได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5.) โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวด
ค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอ่ืน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องน ามาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย  หมวดอ่ืนๆ 
เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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5. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
                    เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดท างบประมาณ
ตามปีที่ก าหนดไว้  ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 

6. การก ากับดูแล 
 1.) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุน
เพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน โดย
ถือเป็นสาระส าคัญท่ีต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ 
 2.) การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา  อ าเภอ
นาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม เป็นส าคัญ 
 การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แล้วเสร็จ 
 

7. การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี 

การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด     
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถน านโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 จึงได้ด าเนินการจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามใน
ระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 
เล่ม 135 ตอนพิเศษ 246 ง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบดังกล่าว มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

    1.แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และ “แผนพัฒนา” เป็น 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” เพ่ือให้ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 
 2.แก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ 
และหรือรั ฐวิสาหกิจ ผู้ แทนประชาคมท้องถิ่น ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้ แทนประชาคมท้องถิ่น  
ในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จากอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี เป็นอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
 3.การ เ พ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่ น  ให้ เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น  
และประชาคมท้องถิ่น 
 4.การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 5.การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 6. การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
แก้ไขจากอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว 
พร้อมทั้งสามารถน านโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 5 ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แผนการด าเนินงาน ตลอดจนการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับได้
ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอ่ืน 
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 2.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่จะต้องรายงานผลและเสนอความเห็น 
ที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
 3. ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) คณะกรรมการสนับสนุนการ
จั ดท า แผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น  ต ามข้ อ  9  (3 )  ผู้ ท ร งคุณวุฒิ  ต ามข้ อ  14  และคณะกรรมกา รติ ด ต าม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 28 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ที่ยังมีวาระไม่ครบสองปีให้ด ารง
ต าแหน่ งต่อไปจนครบสองปี  และเมื่ อครบสองปีตามวาระการด ารงต าแหน่ งแล้ ว  ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวใหม่ (อาจคัดเลือกจากคณะกรรมการคนเดิมได้ )  
และให้คณะกรรมการที่ ได้รับเลือกมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 4. โครงการพัฒนาและครุภัณฑ์ที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ โครงการพัฒนา 
และครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์  
ที่ก าหนดไว้ 
 5. ยกเลิกข้อความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่  
10 ตุ ล าคม  2559 ข้ อ  4  ก ารน า แผน พัฒนาท้ องถิ่ นสี่ ปี  ( พ .ศ . 2561  –2564)  ไปสู่ ก ารปฏิบั ติ  
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  ข้อ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ 
   เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนดไว้ กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็นและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน” 
  6. ยกเลิกข้อความในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
1617 ลงวันที่  16 สิงหาคม 2560 ข้อ 3 ด้านเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  รหัสค าตอบ ตค. 025  
แนวทางปฏิบัติ 2) และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
 “2) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณการราคา 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
กลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์” 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
(๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตะภัย  

น้ าท่วม อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   
  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  
แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด      
การท าลาย  การรักษา   
  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้ อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการ
จัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   
  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้
ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้
ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  
  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการ
ก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   
 

(2.) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม 
การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
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ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหา
ต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  
ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  
แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  
การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ   
 
 
 
             รายละเอียด ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 

แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 
 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) ให้เทศบาล องค์การ บริหารส่วนต าบล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

1. ในการทบทวนแผน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจาก  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) 
โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕) ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล ระดับชุมชนเมือง
ส าหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครส าหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ส าหรับเมืองพัทยา ให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ประกอบกัน ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ด ี

2. กรณีบัญชีครุภัณฑ์ท่ีต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทา เฉพาะครุภัณฑอ์ยู่ใน 
โครงการพัฒนาที่ ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะ เพ่ือประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จาก
ครุภัณฑ์นั้น และเป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับโครงการรายจ่ายตาม แผนงาน
ที่เป็นรายจ่ายประจ า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ไม่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ขั้นตอนการทบทวน 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้ง

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
และแนวทาง ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามา ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามาวิเคราะห์เพื่อจัดทา 
ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4. กรณีเทศบาล และองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –2565 
5. กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา องค์การบริหารส่วน

ต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่นแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณา อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 –2565 

6. แจ้งให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ  (ประชุมเมื่อไรก็แจ้งให้ทราบเมื่อนั้น) 
 

เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ. 2561-2565) 
◼ ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน  

- ด้านกายภาพ     
- ด้านการเมือง/การปกครอง  
- ประชากร  
- สภาพทางสังคม  
- ระบบบริการพ้ืนฐาน   
- ระบบเศรษฐกิจ  
- เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
- ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม   
- ทรัพยากรธรรมชาติ  
- อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 

◼ ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
 -  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 -  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 -  แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด/ แผนพฒันาจังหวัด  

◼ ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
- แบบ ผ.01 (แบบสรุปโครงการพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
- แบบ ผ.02 ,แบบ ผ.02/1 (แบบบัญชีโครงการพัฒนา) 
- แบบ ผ.03 (แบบบัญชีครุภัณฑ์) 
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◼ ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
- การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์  
- การติดตามประเมินผลโครงการ  
- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
- ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

(1) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท าการสนับสนุน ส่งเสริมป้องกัน อย่างไร เป็นต้น 
(2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่

ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
โครงการพัฒนา  

-  โครงการ ชื่อโครงการควรเป็นชื่อที่ชัดเจน กระชับเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน 
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้  มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร  

- วัตถุประสงค์( clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา 
ของโครงการสอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ 
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

- เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่ 
อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็น ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะ
ท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วง เวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายหลักคือใคร
กลุม่เป้าหมายรองคือใคร 

 โครงการมีความสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
(1) ความมั่นคง  
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคต ประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ ยอดไปสู่ 

ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา - การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง - การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ – การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม - การรองรับการ เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง - การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
- มีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ ปรบัเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based  

Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น  
      - เปลี่ยนจาก การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง นวัตกรรม  
        - เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
- เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเนน้ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม 

เตม็ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรยีบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้อง กับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด ที่ได้ 

ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ พัฒนาจังหวัดซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด 
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น ปัจจุบัน 

 โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน  
โครงการพัฒนาที่เป็นการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐาน ความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเอง หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอด และขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน ต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

- งบประมาณ ต้องมีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  โครงการพัฒนา 
จะต้องค านึงถึงหลัก ส าคัญ 5 ประการในการจัดท า โครงการได้แก่ - ความประหยัด (Economy) - ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) - ความมีประสิทธิผล(Effectiveness) - ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
- ความโปร่งใส (Transparency) 

- มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพ่ือ 
การพัฒนาต้องให้ สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและ ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

- มีการก าหนด ตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการ 
ก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) - สามารถวัดได้ (measurable) - ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) -  ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละการ
ก าหนดอันเกิดจากผลของ วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการ  
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  - มีความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตาม โครงการ  - การวัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  -  ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ - เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริงส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือที่ประกาศใช้ 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว ถูกต้องพร้อมทั้งสามารถน า
นโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและให้ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ อย่างบูรณาการ โดยอาศัยตามอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

- พระราชบัญญัติสภาต าบลและ องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66, 67 และมาตรา 68 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50, 51, 53, 54, 55 และมาตรา 56 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 และ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

พ.ศ. 2542  มาตรา 16, 17 
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2553   
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดไว้ 6 ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
(2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
(3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ  
(4) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ ลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
(5) ด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
(6) ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดอ านาจ และ

หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 และเรื่อง
ก าหนดอ านาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2552 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการท าความตกลงร่วมมือ
การจัดท า บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558   

 - ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดท า
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจถ่ายโอนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้
ก าหนดเป็นการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ โครงการพัฒนาท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีข้อตกลงหรือ ร่วมด าเนินการหรือผูกมัดกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ เป็นการจัดท าบริการสาธารณะ 
และกิจกรรมสาธารณะการจัดท าแผนที่ภาษี การพัสดุ ที่เกี่ยวกบัทีด่ินหรือสิ่งก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายการที่ไม่ต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือที่ไม่ต้องประกาศใช้ 
1. เงินเดือนฝ่ายการเมือง เช่น เงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่น เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น   
2. เงินเดือนฝ่ายประจ า เช่น เงนิเดือนข้าราชการ พนักงานจ้าง  ลูกจ้างประจ า  เงนิประจ าต าแหน่ง เงนิเพ่ิมต่างๆ   
3. ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เช่น 

ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าเช่าบ้าน   
4. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้าง เพ่ือ

ปิดบัญชีงบดุล ค่าจ้างที่เกี่ยวกับคนเพ่ือบริการเป็น ครั้งคราว เป็นต้น 
5. ค่าบ ารุงและซ่อมแซม ทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติที่เก่ียวกับวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น  แต่ไม่

รวมถึง การบ ารุงและซ่อมแซมโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการ บริการสาธารณะ เช่น ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน  
6. ค่าวัสดุ เช่น วัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ครุภัณฑส์ านัก เช่น โต๊ะท างาน เครื่องส ารองไฟฟ้า  เว้น

แตว่ัสดุที่จะต้องจัดท าเป็น โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดท าเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ 

7. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล   
8. เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น เป็นต้น 
9. เงินตอบแทนอ่ืน ๆ ค่าสินไหม ทดแทน การด าเนินการตามค าสั่งศาลที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินให้กับผู้เสียหาย

หรือผู้มีส่วนได้เสียจาก การกระท าขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
10. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งหรือการบริหารจัดการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภา

ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกภาพนั้นสิ้นสุดลงเมื่อถึงคราวออก ตามวาระหรือมีการยุบสภา ตาย ลาออก หรือด้วยเหตุอ่ืนใด 
11. ค่าจ้างเหมาออกแบบ ค่าควบคุมงาน ค่าเขียนแบบ ค่าจ้าง วิศวกร   
12. อ่ืน ๆ ที่มลีักษณะหรือการด าเนินการที่ไม่ใช่การบริการ สาธารณะตามอ านาจ หน้าที่ โดยตรงตาม

กฎหมายจัดตั้ง ขององค์กรปกครอง 
 
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) การจัดขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
(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 
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(10) ด้านโครงสร้างก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนจากส่วน
ราชการ เช่น ถนน สะพาน อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก สถานสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
*** การด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การกีฬา หรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการศึกษา หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต ขอให้ อปท. ได้ให้ความส าคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายรัฐบาลด้วย *** 
 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการ โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ************************************************** 
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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 พ.ศ.2548 

-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.  2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  

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

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
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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 

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

ระยะเวลาด าเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

22-23  พฤษภาคม  2562 - หนังสือแจ้งให้ส่งรายชื่อสัดส่วน
ประชาคมระดับต าบลพร้อมโครงการ
เดิมของหมู่บ้าน 
- ปรับปรุงสัดส่วนประชาคม 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

24-28  พฤษภาคม 2562  - ประกาศสัดส่วนต าบล 
- ส่งหนังสือเชิญประชุมประชาคม
ต าบล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

29-30 พฤษภาคม  2562                     
(ก าหนดวันไหนขึ้นอยู่กับเอกสาร) 

- จัดประชุมประชาคมระดับต าบล -คณะกรรมการพัฒนา  
-สัดส่วนประชาคมระดับต าบล 
-ส่วนราชการ อื่นๆ 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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30  พฤษภาคม  2562 - จัดท าและส่งหนังสือขอเปิดสมัย
ประชุม วิสามัญ 

-งานกิจการสภา 

31 พฤษภาคม 2562 –04 มิถุนายน 2562  
(ก าหนดวันไหนขึ้นอยู่กับเอกสาร) 

- จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผน พิจารณารวบรวมและ
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผน 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

6 - 7  มิถุนายน 2562 
(ก าหนดวันไหนขึ้นอยู่กับเอกสาร) 

- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
อบต. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  
- ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอให้
ผู้บริหาร 

-คณะกรรมการพัฒนา อบต. 
-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

10  มิถุนายน  2562 
 

- ส่งหนังสือเชิญประชุมสภา เพื่อ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565)  

- งานกิจการสภา 

14 มิถุนายน  2562 
 

-ประชุมสภาอบต.  -สภา อบต. 

14-15 มิถุนายน  2562 
 

-จัดท าประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565  

-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

-ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  และความพร้อมของเอกสาร 
 

 

                                          


