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คํานํา 
 

  คู่มือการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นตําบล เล่มน้ีจัดทําข้ึน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติสําหรบัผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้องในข้ันตอนการปฏิบัติงาน  โดยได้รวบรวมความรู้ทางวิชาการจากแหล่ง
ต่างๆ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการจดัทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้ที่ได้ศึกษานําไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานด้วย 
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลยม จึงได้จัดทําคู่มือจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลยมข้ึน  โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานสําหรับใช้เป็นคู่มือใน
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินให้มปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  รวมทั้งสามารถนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
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บทที่ 1   
การวางแผน 

  ความหมายของการวางแผน 
  การวางแผนเป็นการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือน
เป็นสะพานเช่ือมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต  เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น  ฉะน้ันการวางแผนจึงเป็น
กระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการติดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการ
คาดคะเน  อย่างใช้ดุลยพินิจ  โดยทางกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่ผ่านมาห้วงระยะเวลาของการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด และการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  จึงได้
ดําเนินการจัดทําระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  และได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
  การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุด  โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทํา  ฉะน้ันจึงกล่าวไว้ว่า การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (systematic 
attempt) เพ่ือติดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสดุสําหรับอนาคตเพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา 
  ความสําคัญของการวางแผน (Significance of Planning) 

1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกดิข้ึนในอนาคต ทั้งน้ีเพราะการ 
วางแผนเป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากว้างไกล มองเหตกุารณ์ต่างๆ ในอนาคตที่อาจเกิดข้ึน 
เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปัญหา ความต้องการของประชาชนในสังคมน้ัน ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

2. ทําให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร ท้ังน้ีเน่ืองจากปรัชญาของการวางแผน 
ยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง  ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดรจึงทําให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิงระบบ (system 
approach) เข้ามาใช้ในองค์กรยุคปัจจุบัน 

3. ทําให้การดําเนินการขององค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนาทั้งน้ีเพราะการวางแผนเป็นงานที่ 
ต้องกระทําเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์กร  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นหลักประกันการดําเนินการเป็นไปด้วยความมั่นคงและมีความ
เจริญเติบโต 

4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานท่ีซ้ําซ้อนเพราะการวางแผนทําให้มองเห็นภาพรวมของ 
องค์กรที่ชดัเจนและยังเป็นการอํานวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์กรให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งข้ึน 
เป็นการจําแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนกัน 
 
 



2 
 

5. ทําให้เกิดความความชัดในการดําเนินงานเน่ืองจากการวางแผนเป็นการกระทําโดยอาศัยทฤษฏี  
หลักการ และงานวิจัยต่างๆ  มาเป็นตัวกําหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชดัเจนในอนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพ
องค์กรที่ดําเนินอยู่ 
  กล่าวโดยสรุป ไม่มีองค์กรใดที่ประสบความสําเร็จได้ โดยปราศจากการวางแผน ดังน้ันการวางแผนจึงเป็น
ภารกิจอันดับแรกที่มีความสําคัญของกระบวนการจัดการทีด่ ี

 

  ประโยชน์ของการวางแผน (Advantages of  Planning) 
  การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปน้ี 

1. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives)  การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมายปลายทาง  
เพ่ือให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดให ้การกําหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานข้ันแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายท่ี
กําหนดมีความแจ่มชัดกจ็ะช่วยให้การบริหารแผนมทีิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลด ี

2. ประหยัด (Economical Opertion)  การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการให ้
องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ  เป็นการให้งานในฝ่ายต่างๆ  มีการประสานงานกันดี กิจกรรมทีด่ําเนินมีความต่อเน่ืองกัน  
ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ทีท่ํา ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็น
การลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร 

3. ลดความไมแ่น่นอน (Reduction of  Uncertainty)  การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคต 
ลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณใ์นอนาคตการวางแผนที่มีประสทิธิภาพเป็นผลมาจาก
การวิเคราะห์พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว  ทําการคาดคะเนเหตุการณใ์นอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณา
ป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนไว้แล้ว 

4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of  control)  การวางแผนช่วยให้ผู้บรหิารได้กําหนดหน้าที่การ 
ควบคุมข้ึน  ทัง้น้ีเพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิง่ที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน  
กล่าวคือ ถ้าไมม่ีการวางแผนก็ไม่สามารถมกีารควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกําหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานใน
หน้าที่การควบคุม 

5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) การ 
วางแผนเป็นพ้ืนฐานด้านการติดสินใจ  และเป็นส่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ทั้งน้ี
เน่ืองจากขณะที่ฝ่ายัดการมีการวางแผนกันน้ันจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทํางานด้านการวางแผนทําให้เกิดความคิด
ใหม่ๆ  และความคิดสร้างสรรค์ นํามาใช้ประโยชน์แก่องค์กร และยังเป็นสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร 

6. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนทีด่ีจะเป็นการบ่งชี้ให้เหน็ถึงความร่วม 
แรงร่วมใจในการทํางานของผู้บริหาร  และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกดิข้ึนในกลุ่มระดับปฏิบัติงานด้วย เพราะเขาจะรู้
อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากพวกเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดี
สําหรับผู้บริหารในอนาคต 
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7. พัฒนาการแข่งขัน (Inproves Competitive strength) การวางแผนที่มีประสทิธิภาพ ทําให้องค์กร 
มีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรท่ีไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ  ทั้งน้ีเพราะการวางแผนจะ
เก่ียวข้องกับการขยายขอบข่ายการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

8. ทําให้เกิดการประสานงานทีด่ี (Better Coordination) การวางแผนไดส้ร้างความมั่นใจในเรื่อง 
เอกภาพที่จะบรรลุจดุมุ่งหมายขององค์กร ทําให้กิจกรรมต่างๆ ทีจั่ดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการจัดประสานงาน
ในฝ่ายต่างๆ ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อนในงานแตล่ะฝ่ายขององค์กร 
  ข้อจํากัดในการวางแผน 
  อย่างไรก็ตามการวางแผนบางคร้ังอาจประสบความล้มเหลว  หรือขาดประสทิธิภาพขึ้นได้  ดังน้ันข้อความ
ต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านนําไปพิจารณาประกอบในการวางแผน  เพ่ือให้การวางแผน ไม่ประสบความล้มเหลว 

1. การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได ้ ในการวางแผนจําเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ เพ่ือนํามาพิจารณากําหนด 
จุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่างๆ ที่จะดําเนินงาน  แต่ถ้าขณะที่มกีารวางแผนน้ันกลุ่มทํางานได้ข้อมูลทีม่าจากแหล่งทีเ่ชื่อถือ
ไม่ได้ จะทําใหก้ารวางแผนงานน้ันเกิดการผดิพลาด  ฉะน้ันข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดแผนงานเป็นอย่างย่ิง 

2. ผู้วางแผนจะตอ้งเป็นบุคคลที่มีความคิดริเร่ิมและเป็นคนท่ีมีความกระตือรือร้น สามารถมองหา 
มาตรการประเมินและตดิตาม แผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจการดําเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง 

3. การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะทําให้การ 
ปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้  แต่ก็เป็นความจริงว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างเพียงพอแล้ว  แผนที่กําหนดขึ้น
อาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได ้ จงึกล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใชจ้่ายในการรวบรวมการวิเคราะห์  
สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่างๆ เพ่ือให้ไดแ้ผนที่จะออกมามปีระสทิธิภาพมากขึ้น 

4. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจํากัดมากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เพราะปัจจัย 
ภายนอกบางอย่างยากแก่การทํานายและคาดการณ์  ทําให้การดําเนินงานตามแผนประสบปัญหายุ่งยากได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
บทที่ 2   

การจัดทําแผนพัฒนา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  
และที่เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  กําหนดใหม้ีการจัดทําแผนพัฒนา ดังต่อไปนี ้

1. แผนพัฒนา  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. แผนพัฒนาท้องถ่ิน  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่กําหนดวิสัยทัศน์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

3. แผนการดําเนินงาน  หมายความว่า แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่แสดงถึง 
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมทีด่ําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปี
งบประมาณน้ัน 

4. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ให้แก้ไขคําว่า “แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถ่ิน” และแก้ไข
คําว่า “แผนพัฒนา” เป็น“แผนพัฒนาท้องถ่ิน” ในข้อ 4 ของระเบียบ กระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ ให้ใช้คําต่อไปน้ีแทน 

“แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน”หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“แผนพัฒนาท้องถ่ิน” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทํา ข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีลักษณะเป็นการ
กําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึน สําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเน่ืองและแผนก้าวและ
ให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้  ดังน้ันแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงควรมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสารท่ีแสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท่ีชดัเจน และมีลักษณะ

เฉพาะตัวทีจ่ะต้องดําเนินการให้เกิดผล 
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3. เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาห้าปี 
4. เป็นเอกสารท่ีจะแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี 
 

  วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1. เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลยมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยมี
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันและสนับสนุน 
  2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชือ่มโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทาํ
งบประมาณประจําปี 
  3. เพ่ือแสดงแนวทางและทศิทาง รวมทั้งเพ่ือเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาห้าปีว่าสามารถ
สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่ 
  4. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติไดท้ันทีที่ไดร้ับงบประมาณ 
 

  ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทศัน์ที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งการบรรลุ
จุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) มีความสําคัญอย่างย่ิงในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผนทุกครัง้ย่อมต้อง
มีจุดหมายปลายทางท่ีกําหนดไว้ ถ้าจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้มีความชดัเจน ก็จะช่วยให้การปฏิบัติตามแผนมีทิศทางมุ่งตรง
ไปสู่จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลด ี
  2. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเก่ียวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิดวธีิการ
ให้องค์กรบรรลุถึงประสทิธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมทีด่ําเนินมคีวามสอดคล้อง
ต่อเน่ืองกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ทํา  ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า
นับว่าการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะก่อให้เกิดความประหยัด 
  3. ลดความไมแ่น่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปีเป็นการลดความ
ไม่แน่นอนในอนาคตลง เน่ืองจากการใช้จ่าย และการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ข้ึนอยู่กับสภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิดความแน่นอนในการใช้งบประมาณ เน่ืองจากผ่าน
การวิเคราะห์พ้ืนฐานของข้อเท็จจริง 
  4. ผู้บริหารท้องถ่ินใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การดําเนินกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ต้องดําเนินการคู่กันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน การควบคุมจะทําใหก้ารใช้งบประมาณและการดาํเนินโครงการสัมพันธ์กัน 
  5. ทําให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี ช่วยให้สร้าง
ความมั่นใจในเร่ืองความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนตําบลในอนาคต ทําให้กิจกรรมต่างๆ ที่
วางไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดใีนฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตําบล และในพ้ืนท่ีเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลรวมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงานของแตล่ะฝ่ายอีกด้วย 
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  6. แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวทางการดําเนินกิจการต่าง ที่อาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน 
  7. เพ่ือให้สามารถตดัสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใชท้รัพยากรการบริหารของท้องถ่ิน ให้มี
ประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสุด  ช่วยให้ผู้บริหารตดัสนิใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้
อย่างถูกต้อง 
  8. สามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนและยั่งยืนในการพัฒนา 
  9. สามารถนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติไดต้รงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ที่
กําหนด 
  10. ทําใหก้ารดําเนินการตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินมีความตอ่เน่ืองไม่มีรูปแบบที่ตายตัว (สามารถยืดหยุ่นได้) 
มีเอกภาพ สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการตดิตามประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  มผีลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 

  มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
  1. กําหนดให้แผนพัฒนาท้องถ่ินมีระยะเวลาห้าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 
ข้อ 7 กําหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี 
  2. การจัดทํา เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถ่ิน
เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  3. กําหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา จัดทําหรอืทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีให้
แล้วเสร็จภายในเดือนตลุาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถประสาน
และบูรณาการโครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพไว้ในแผนพฒันาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด เพ่ือนําไป
จัดทําคําของบประมาณรายจา่ยประจําปีของจังหวัดต่อไป กรณีที่จะต้องขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต้องมีเหตุที่
จําเป็นอย่างแท้จริง และให้คํานึงถึงระยะเวลาในการจัดทาํแผนพัฒนาจังหวัดด้วย 
  4. กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใชแ้ผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมแตล่ะปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  5. กําหนดแผนการดําเนินงานให้จัดทําใหแ้ล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ทีต่้องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ปีงบประมาณน้ัน 
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  6. กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาํเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ินอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตลุาคมของทุกปี เพ่ือให้การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสอดคล้องกับการใชจ่้าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และโปร่งใส 
 

  ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ให้เทศบาล องค์การบริหารสว่นตําบล เมืองพัทยา 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแผนพัฒนา
ท้องถ่ินที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมูบ้่านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
4. กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล ใหผู้้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนตําบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัตแิละประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 

5. ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัตแิล้ว พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช ้

  แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
  1. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอําเภอ ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด และองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอําเภอให้เป็นปัจจุบัน 
  2. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด
ในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินไปพลางก่อน 
เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด เพ่ือดําเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ให้ดําเนินการตามรูปแบบที่กําหนด  
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   แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
  1. ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมอืง
พัทยา และองค์การบริหารสว่นจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยพิจารณาให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่ม 
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยในระยะเร่ิมแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
ให้จัดทําประชาคมในระดับตําบลสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบล ระดับชุมชนเมืองสําหรับเทศบาลเมือง 
ระดับชุมชนนครสําหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดสําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสําหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบ
ของเทศบาลนคร ทั้งน้ีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 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 ทั้งน้ีให้
ดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) 
  4. ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนํามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินให้จัดทําเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนได้ใช้/รับ
ประโยชน์จากครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างน้ัน และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  5. โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจําหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา หมวดค่าจ้าง
ชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอ่ืน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องนํามาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เฉพาะการจัดกิจกรรม
สาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
   

  การนําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
  เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถ่ินนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจาก
เงินสะสม ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
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  การจัดทําแผนดําเนินงาน 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แล้วจัดทําร่างแผนดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็น
แผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีปิดประกาศเพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
  แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แลว้เสร็จภายใน 30 วัน 
  แผนการดําเนินงาน ต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
น้ัน การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
  1. สมาชิกสภาท้องถ่ิน (ที่สภาท้องถ่ินคัดเลอืก) จํานวน 2 คน 
  2. ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน (ที่ประชาคมทอ้งถ่ินคัดเลือก) จํานวน 2 คน 
  3. ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง (ที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก) จํานวน 2 คน 
  4. หัวหน้าส่วนการบริหาร (ที่คัดเลือกกันเอง)  จํานวน 2 คน 
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก)  จํานวน 2 คน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคนและ
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคนและกรรมการอีกหน่ึง
คน ทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  ดังน้ี 
  1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและปริมนผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการตดิตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นตัวกลา่วและ
ต้องประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนตลุาคมของทุกปี 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมอบหมาย
ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ มข้ัีนตอนดําเนินการ
ดังน้ี 
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  1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
  2. ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติ ข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
  3. หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  4. ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการตดิตามและประเมินผลรายงานผลการ
ดําเนินการซึ่งได้จากการตดิตามและประเมนิผลต่อคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนเพื่อประเมินผลการรายงานผล
เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
  5. ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
พร้อมทั้งประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ ในท่ีเปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ผู้บริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน  โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายในเดือนตลุาคมของทุกปี 
  การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แล้วเสร็จ 
  การพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพ่ิมเติม เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีข้ันตอน ดังน้ี 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพ่ิมเติมหรือ 
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ิน พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพ่ิมเติมหรอื
เปลี่ยนแปลง  สําหรับองค์การบริหารส่วนตาํบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพ่ิมเตมิให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ดว้ย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกลา่วให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินประกาศใช ้พร้อมท้ังปิดประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยเปดิเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ิน
ประกาศใช ้
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บทที่ 3  
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนพัฒนา 

1. องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
1.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
1.1 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1. ผู้บริหารท้องถ่ิน      ประธานกรรมการ 
2. รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันทุกคน   กรรมการ 
3. สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ 
5. ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

ที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน  กรรมการ 
6. ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก 

จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินหกคน   กรรมการ 
7. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการและเลขานุการ 
8. หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าที่จัดทําแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตามข้อ 3 , 4 , 5 , 6  ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได ้

  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
1. กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน 
2. ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดทําร่าง

แผนพัฒนา 
1.2 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1. ปลดัองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน     ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
3. ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน     กรรมการ 
ที่ประชาคมทอ้งถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
4. หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าที่จัดทําแผน   กรรมการและเลขานุการ 
5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
ส่วนท้องถ่ินที่ผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมาย     
โดยมีหน้าที่จดัทําร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินกําหนด 
จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน และจัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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บทที่ 4  
ลําดับขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ลําดับที่ 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาในการจัดทําแผนพัฒนา 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 
1 
   

แผนพัฒนาท้องถิ่น             
1.1 ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ินเพ่ือกําหนดแนว
ทางการออกประชาคม 

    
 

        

1.2 ประชุมผู้นําชุมชนเพ่ือทํา
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ก่ อ น อ อ ก
ประชาคม 

            

1.3 ดําเนินการร่วมประชุม
ประชาคมกับหมู่บ้าน 

            

1.4 รวบรวมข้อมูลจากการ
ออกประชาคมเพื่อประชุม
ประชาคมระดับตําบลกับผู้นํา
ชุมชนและหน่วยงานราชการ
ในพ้ืนท่ีตําบลยม 

     
 
 
 

       

1.5 เสนอร่างแผนพัฒนา
ท้ อ ง ถ่ิ นต่ อนายกอง ค์การ
บริหารส่วนตําบลเพื่อเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

            

1.6 ประกาศใช้แผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน 
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ลําดับที่ 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ระยะเวลาในการจัดทําแผนพัฒนา 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 
2 แผนการดําเนินงาน             

3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวม
โครงการพัฒนาขององ ค์การ
บริหารส่วนตําบล ที่จะดําเนินการ
ในพ้ืนที่ของอบต. เพ่ือจัดทําร่าง
แผนการดําเนินงาน เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

            

3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน
พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 
แ ล้ ว เ ส น อ ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถ่ิ น
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน 

            

3 . 3  ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ แ ผ น ก า ร
ดําเนินงาน 

            

3 การติดตามและประเมินผลแผน             
4.1 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แผนพัฒนา พร้อมทั้งดําเนินการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แผนพัฒนา 

            

4 . 2  ร า ย ง า น ผ ล แ ล ะ เ ส น อ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้อ ง ถ่ิน เสนอ ต่อสภาท้อง ถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

            

4.3 ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาน
ในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันโดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 

            

 


