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ค าน า 
คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เล่มนี้จัดท าขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและ             

เป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยได้รวบรวมความรู้ทาง
วิชาการจากแหล่งต่างๆ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้ที่ได้ศึกษา            
น าไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย  

กองวิชาการและแผนงาน องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจึงได้จัดท าคู่มือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ             
ส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานส าหรับใช้เป็นคู่มือในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รวมทัง้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

๑.๑ ความเป็นมา  
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอ านาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น โดยมิเพียงที่จะมีหน้าที่ให้บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคม
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
เพ่ิมมากข้ึน  
หลักการและเหตุผล  

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ผ่านมาห้วงระยะเวลาของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ            
พ.ศ.2551 มาตรา 18 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปี และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงได้ด าเนินการจัดท าระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559                   
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 และได้            
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
1.2 ลักษณะของแผนพัฒนาสี่ปี  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายถึง แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกล
ยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงควรมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้  
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน และมี

ลักษณะเฉพาะตัวที่จะต้องด าเนินการให้เกิดผล  
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 4 ปี  
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ

รายจ่ายประจาปี  
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1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

1. เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน  

2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
การจัดท างบประมาณประจาปี  

3. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพ่ือเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาสี่ปี ว่า
สามารถสนองตอบ ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่  

4. เพื่อเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน
เอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ  
1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี มีอยู่หลายประการ สามารถสรุปได้ดังนี้   
1. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง

การบรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการ
วางแผนทุกครั้งย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางที่ก าหนดไว้ ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้มีความชัดเจน ก็จะช่วยให้
การปฏิบัติตามแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี  

2. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา
เพ่ือคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่
ด าเนินมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ท า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะ
ก่อให้เกิดความประหยัด  

3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็น
การลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่าย และการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิดความแน่นอน
ในการใช้งบประมาณ เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง  

4. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การด าเนินกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ต้องด าเนินการ
คู่กันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การควบคุมจะท าให้การใช้งบประมาณและการด าเนินโครงการสัมพันธ์กัน  

5. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ช่วยให้สร้างความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
อนาคต ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่างๆ ในองค์การ
บริหารส่วนต าบล และในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้ง เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ าซ้อนใน
การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอีกด้วย  
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6. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึง

ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินกิจการต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและ
เป็นอุปสรรคต่อกัน  

7. เพ่ือให้สามารถตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของ
ท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการ
บริหารที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างถูกต้อง  

8. สามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนใน
การพัฒนา  

9. สามารถน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย ตาม
กลยุทธ์ที่ก าหนด  

10. ท าให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความต่อเนื่อง ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว 
(สามารถยืดหยุ่นได้) มีเอกภาพ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล  

11. ส่งเสริมภาพพจน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลและท าให้บุคคลทั้งในและนอกเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล เกิดความเชื่อมั่นในการบริหารกิจการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  
มีสาระส าคัญ ดังนี้  

1. ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่
ก าหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี  

2. การจัดท า เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบานการ
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

3. ก าหนดให้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ จัดท า
หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสารถประสานและบูรณาการโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของจังหวัดต่อไป กรณีที่
จะต้องขยายเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีเหตุที่จ าเป็นอย่างแท้จริง และให้ค านึงถึงระยะเวลาในการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดด้วย  

4. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วง
ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
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5. ก าหนดว่าแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้

งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

6. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพ่ือให้การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี  

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ านาจตาม
ระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 5 ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น
แนวทางปฏิบัติดังนี้  
1. ห้วงเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

1. เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559  

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 2559  
2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

1. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอ ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่ น
ระดับ อ าเภอให้เป็นปัจจุบัน  

2. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปพลางก่อน และเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเพ่ือจัดท า 
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ ด าเนินการตาม
รูปแบบที่ก าหนด  

3. ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอจัดประชุมพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการและส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2559  
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4.ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจัดประชุมพิจารณาจัดล าดับ

ความส าคัญของโครงการและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนาโครงการที่ได้ประสานโครงการพัฒนาขององค์กร 
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  

ปกครองส่วนท้องถิ่น มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
จัดส่งโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.)เพ่ือน าไปจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดต่อไป  
3. แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน  

2. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ ใช้รูปแบบการจัด
ประชุมปะชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.2/ ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หรือด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบที่เห็น
ว่าเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรา 69/1 ของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพ.ศ.2496 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและตามมาตรา 45/1 ของพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ทั้งนี้สัดส่วนของการประชุมประชาคมท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 ก าหนดไว้  

3. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยขอให้นายอ าเภอบูรณาการหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ลักษณะประชา
รัฐ เพ่ือน าปัญหา ความต้องการ ที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ไปเป็นข้อมูลในการด าเนินการของ
หน่วยงานต่างๆเพ่ือไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการท างาน ส าหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่นครั้งแรก ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2559 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ใช้สัดส่วนร้อยละ 60 กรณีประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละ 60 แต่ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 20 ให้ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นต่อไปได้ โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นโดยละเอียด ไว้ใน
รายงานการประชุม  

4. ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้ข้อมูลจากแผน           
ยุทธศาตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) โดยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยในระยะเริ่มแรกของการ 
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จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้จัดท าประชาคมท้องถิ่นในระดับต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและ
เทศบาลต าบล ระดับชุมชนเมืองส าหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครส าหรับเทศบาลนคร และระดับจังหวัด
ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ส าหรับเมืองพัทยาให้พิจารณาใช้รูปแบบเทศบาลนคร  

5.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  

6.ให้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ส่งรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                
(พ.ศ.2561-2564) ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ส าหรับเมืองพัทยาให้ส่งบัญชีประสาน
โครงการพัฒนาให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 
สรุปขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา เพ่ือนามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น สี่ปี ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีต่อไป  
4. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ  

เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณ 
ตามปีที่ก าหนดไว้ เช่น การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 ให้น าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 ไปใช้ กรณีที่จะน าโครงการพัฒนาที่อยู่ในปี พ.ศ.2562,2563,2564 ไปด าเนินการ 
จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว ต้องประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  
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5.การจัดท าแผนด าเนินงาน  

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ ด าเนินการในพ้ืนที่            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน  
แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  

แผนการด าเนินงาน ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น  
6.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1. สมาชิกสภาท้องถิ่น (ท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก) จ านวน 3 คน  
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (ท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก) จ านวน 2 คน  
3. ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง (ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก) จ านวน 2 คน  
4. หัวหน้าส่วนการบริหาร (ท่ีคัดเลือกกันเอง) จ านวน 2 คน  
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก) จ านวน 2 คน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนและกรรมการอีกหนึ่งคน ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละ 2 ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ หรือรวมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ 
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้  

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

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

รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
เพ่ือประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

5. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ                
ในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง 
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเ ดือน
ตุลาคมของทุกปี  
7.การก ากับดูแล  

1. ให้นายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือพัฒนา
องค์กรกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น โดยถือเป็น
สาระส าคัญที่ต้องพิจารณาโดยรายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติและงบประมาณ
รายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก่อนให้ความเห็นชอบ  
8. การจัดท า แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา  

การจัดท า แก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่อยู่ระหว่างด าเนินการหรือยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2)              
พ.ศ. 2559  การประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีที่เพ่ิมเติม เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น การเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีข้ันตอน ดังนี้  

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลผู้บริหารท้องถิ่น 
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ต้องเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ กรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีระยะเวลา
การใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน ไม่ให้ด าเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
1.5 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
1.6 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ  

การจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น”ฉบับนี้ เพ่ือช่วย 
เสริมสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว  ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 2 

แผนภาพขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผน 
 
 1.ประชาคมหมู่บ้าน 
 

2. รวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากการประชาคมหมู่บ้าน/แผนชุมชน 

3. ประชาคมระดับต าบล 

4. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนา และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา 

6. ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

8. ประกาศให้ประชาชนทราบ/รายงานอ าเภอ  จังหวัด ทราบ 

9. ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีงบประมาณน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาเป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติฯ 

10. เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบ 

11. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติ 

5. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือพิจารณาร่างแผน เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

5. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบ 


