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ส่วนที่ 1 บทนํา 

 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. ความเป็นมา 
  นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอํานาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น โดยไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ให้บริการ 
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ ประชาคม
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
เพ่ิมมากข้ึน 

หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนํานโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่าง
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ แผนพัฒนาภาค ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 จึงได้ดําเนินการจัดทําระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งรัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงมหาดไทยได้    
ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ       
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เล่ม 135 ตอน พิเศษ 246 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

2. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คํานิยาม 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
  1. แก้ไขคําว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไข “แผนพัฒนา” 
เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” เพ่ือให้ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่  
แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 
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  2. แก้ไขวาระการดํารงตําแหน่งของ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการและ
หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ใน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล         
แผนพัฒนาท้องถิ่น จากเดิมดํารงอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี เป็นดํารงอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
  3. การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอํานาจของ ผู้บริหารท้องถิ่น 
  4. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม
ท้องถิ่น 
  5. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  6. การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ เกี่ยวกับโครงการพระร าชดําริ            
งานพระราชพิธี  รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  7. การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
แก้ไขจากอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี แก้ไขเป็นอย่างน้อย      
ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 ความหมาย 
  แผนพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กําหนดวิสัยทัศน์               
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

  การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม แก้ไขลักษณะ
เหมือนตอนจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการประชาคมท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ประชุมคณะกรรมการ และสภาฯให้
ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ 

  แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (ไม่ใช่สาระสําคัญ) หมายถึง การแก้ไขข้อผิดพลาด โดยต้องไม่ทําให้
วัตถุประสงค์ และสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป การแก้ไขข้อความ เช่น คําผิด สระผิด การแก้ไขชื่อ 

  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การเพ่ิมโครงการ ครุภัณฑ์ กล่าวคือไม่มีโครงการ 
ครุภัณฑ์ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะดําเนินการ และ อปท. เห็นว่าเป็นอํานาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์และ   
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มีงบท่ีจะดําเนินการ  

  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (สาระสําคัญ)  หมายถึง การทําให้วัตถุประสงค์และ
สาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่ตรงช่องปีที่จะมาจัดทํา
งบประมาณ หรือตรงช่องปี แต่วัตถุประสงค์ สาระสําคัญเปลี่ยน เช่น ความยาวของถนนเกินจากแผน ประเภทของ
ถนนจากถนนลูกรัง มาเป็นถนน คสล. เวลา สถานที่ กว้าง ยาว สูง ลึก  

3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1. เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน      
โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน 
  2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
การจัดทํางบประมาณประจําป ี
  3. เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพ่ือเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาที่กําหนด       
ว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่ 
  4. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีท่ีได้รับงบประมาณ 

4. ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่หลากหลายประการสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
  1. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งการ
บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) มีความสําคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผน
ทุกครั้งย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว้ ถ้าจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้มีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การปฏิบัติ
ตามแผนอย่างมีทิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 
  2. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือ     
คิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการทําให้งานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดําเนิน  
มีความสอดคล้องต่อเนื่องกันก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานที่ทํา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความประหยัด 
  3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการ   
ลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นอยู่
กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิดความแน่นอนในการใช้ 
งบประมาณ เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง 
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  4. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การดําเนินกิจการของ
เทศบาลได้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ จึงต้องดําเนินการคู่กันและ      
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันการควบคุมจะทําให้การใช้งบประมาณและการดําเนินโครงการสัมพันธ์กัน 
  5. ทําให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ช่วยให้
สร้างความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของเทศบาลในอนาคต ทําให้กิจกรรมต่าง ๆ      
ที่วางไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาล และในพ้ืนที่เขตเทศบาลรวมทั้ง
เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซํ้าซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอีกด้วย 
  6. แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินกิจการต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและ      
เป็นอุปสรรคต่อกัน 
  7. เพ่ือให้สามารถตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของ
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหาร
ทีม่ีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างถูกต้อง 
  8. สามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืน               
ในการพัฒนา 
  9. สามารถนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายตาม      
กลยุทธ์ที่กําหนด 
  10 . ทําให้การดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีความต่อเนื่องไม่มีรูปแบบที่ตายตัว           
(สามารถยืดหยุ่นได)้ มีเอกภาพนําไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล 
  11. ส่งเสริมภาพพจน์ของเทศบาลและทําให้บุคคลทั้งในและนอกเขตเทศบาล เกิดความเชื่อมั่น         
ในการบริหารกิจการของเทศบาล  

5. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอําเภอ ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ   
ให้เป็นปัจจุบัน 
  2. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นไป  
พลางก่อน และเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเพ่ือจัดทํา ทบทวน หรือ 
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ    
เค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ดําเนินการตามรูปแบบที่กําหนด 
  3. ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ จัดประชุมพิจารณาจัดลําดับ 
ความสําคัญของโครงการและส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดภายใน                
เดือนพฤศจิกายน 
  4. ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จัดประชุมพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด นําโครงการที่ได้ประสานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและจัดส่งโครงการพัฒนา    
ที่เกินศักยภาพให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพ่ือนําไปจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดต่อไป 

6. แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน         
พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน 
  2. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุม       
ประชาคมท้องถิ่นเ พ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่                
มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หรือดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบที่เห็นว่า
เหมาะสมทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 สัดส่วนของการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600   
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 ทีก่ําหนดไว้ 
  3. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ดําเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นและทําให้การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใสถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยขอให้นายอําเภอบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ลักษณะประชารัฐเพ่ือนําปัญหา
ความต้องการที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นไปเป็นข้อมูลในการดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนในการทํางาน สําหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลตําบล ครั้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ให้ใช้สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมโดยภาพรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 กรณีประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึง 
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ร้อยละ 60 ในการประชุมครั้งต่อไปให้ใช้สัดส่วนตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่แต่จะต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 20 
ให้ดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นต่อไปได้โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นโดยละเอียดไว้ในรายงานการ
ประชุม 
  4. ในการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน              
ปีงบประมาณ ถัดไป 
  5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2561-2565) 

7. ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น                                
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 ข้อ  7 (ให้ยกเลิกความในข้อ 17 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ                
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน) 
  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ        
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็น     
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามา
วิเคราะห์ เพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

       
 
 
 
       
 
 
     
       
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(นายกฯ เป็นประธาน) 
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ 

(ปลัดเทศบาล เป็นประธาน) 
จัดทําร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อเสนอ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนพัฒนา 

เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

พิจารณาอนุมัติร่างฯ 

และประกาศใช้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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หมายเหตุ : โดยปกติ ประชาคมท้องถิ่น หมายความว่า ประชาคมระดับตําบล/หมู่บ้าน กรณีจัดประชาคมระดับ
ตําบลเพียงอย่างเดียวต้องมีหนังสือสั่งการหรือข้อยกเว้นกําหนดให้ดําเนินการ 

 7.1 ขั้นตอนในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 (ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548) 
  ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอํานาจของผู้บริหาร 
  “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามาสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อําเภอ 
และจังหวัด ทราบด้วย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 7.2 ขั้นตอนในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 (ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน) 
  “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  

ผู้บริหารท้องถิ่น  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 

แจ้งสภาฯ  
อําเภอ 

จังหวัด 
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๘ 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.3 ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นและในกรณี เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง    
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 (ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และ ข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548) 
  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น อํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิน่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 
 
 
 

โครงการที่เป็นนโยบายของเทศบาล 

หรือไมเ่คยมีในแผนพัฒนาฯ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พิจารณาเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ 

ทําร่างแผนพัฒนาฯที่เพิ่มเติม 

พร้อมเหตผุลและความจําเป็น 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

และประชาคมท้องถิ่น 

พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯเพิ่มเตมิ 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

พร้อมท้ังปิดประกาศให้ 
ประชาชนทราบ 
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๙ 

  ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับโครงการ 
พระราชดําริ งานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็น  อํานาจของ       
ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 “ข้อ 4 การนําแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ” กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
จําเป็นและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนให้เป็น อํานาจของ       
ผู้บริหารท้องถิ่น ในการแก้ไขปีที่จะดําเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพระราชดาํริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

พร้อมท้ังปิดประกาศให ้

ประชาชนทราบ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาท่ีจะแกไ้ขปีท่ีจะดาํเนินการ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้  

พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 
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๑๐ 

   คณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 
  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ  
พัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (1) ผู้บริหารท้องถิ่น      ประธานกรรมการ 
  (2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน   กรรมการ 
  (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ  
  (4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ  
  (5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น   กรรมการ 
       คัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน 
  (6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
        คัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน 
  (7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการและเลขานุการ 
  (8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  
 (1.1) อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ         
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง 
  (1.2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  
  (1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกลุ่มจังหวัดและจังหวัดโดยให้เน้นดําเนินการใน 
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 (1.4) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 (1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
 (1.6) แผนชุมชน 
  ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทําแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคํานึงถึงสถานะ 
ทางการคลังของท้องถิ่น และความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  (2) ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ 
จัดทําร่างแผนพัฒนา 
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๑๑ 

  ในการจัดทําร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง นําปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดําเนินการเองได้  มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  
แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นํามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอํานาจหน้าที่ 
  (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดําเนินงาน 
  (4) ให้ความชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19(2) แห่งระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
  (5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (6) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  (7) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนใน 
ท้องถิ่นและจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 (1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              ประธานกรรมการ 
 (2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          กรรมการ 
 (3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน          กรรมการ 
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน               กรรมการและเลขานุการ  
 (5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   ผู้ช่วยเลขานุการ 
                              ที่ผูบ้ริหารท้องถิ่นมอบหมาย 
  กรรมการตามข้อ 9 (3) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทําร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้อง 
กับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกําหนด จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน และจัดทํา            
ร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 1 (1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

8. การนําแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ 
 การกํากับดูแล 
  1. เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
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นายอําเภอกํากับดูแล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการนําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก       
เงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุน เพ่ือพัฒนาองค์กรกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่ หน่วยงานอ่ืน โดยถือเป็นสาระสําคัญที่ต้องพิจารณาโดย
รายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติและงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
ที่เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอในฐานะผู้กํากับดูแลองค์กร ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย พิจารณาดําเนินการแก่ผู้ที่เก่ียวข้องตามควรแก่กรณี  

9. การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
  แผนการดําเนินงาน ต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก 
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

10. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1. สมาชิกสภาท้องถิ่น (ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก)     จํานวน 3 คน  
  2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก)    จํานวน 2 คน  
  3. ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง (ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก)   จํานวน 2 คน  
  4. หัวหน้าส่วนการบริหาร (ที่คัดเลือกกันเอง)     จํานวน 2 คน 
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก)     จํานวน 2 คน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ    
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อีกหนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได ้
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3 . รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา               
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
อาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ หรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ 
โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
 4.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่าย
และ รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 4.2 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 4.3 หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 4.4 ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

11. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2006 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง  
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ      
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2561   
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12. วัตถุประสงค์ในการจัดทําคู่มือ 
  การจัดทําเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน“การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ”ฉบับนี้เพ่ือช่วยเสริมสร้าง 
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลที่วัง      
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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      ส่วนที่ ๒  

แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนงานการจัดทําแผน  
2.1 แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการ : การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตําบลที่วัง 
 ข้อกําหนดที่สําคัญ : 1. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละข้ันตอน 
       2. ความสอดคล้องของแผนกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ  
 ตัวชี้วัดกระบวนการ : จํานวนของขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตาม
กําหนดเวลา  

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนฯ 1 วัน กองวิชาการ 

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมระดับ
ชุมชน 

14 วัน นักวิเคราะห์/ผอ.กอง 
วิชาการฯ/ปลัด/จนท.กอง 
วิชาการ/คกก.พัฒนา/ คกก.
สนับสนุน/ผู้นํา ชุมชน/สมาชิก
สภาฯ (สัดส่วนการประชุม 
ประชาคมชุมชน) 

3.รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/ความต้องการจากประชาคมหมู่บ้าน 

 

5 วัน จนท.กองวิชาการรับผิดชอบงาน/ 
คณะกรรมการสนับสนุนแผนๆ 

4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมระดับ
ตําบล 

 

1 วัน นักวิเคราะห์/ผอ.กองวิชาการ/
ปลัด/จนท.กอง วิชาการ/คกก.
พัฒนา/ คกก.สนับสนุนแผน/ผู้นํา 
ชุมชน/สมาชิกสภาฯ (สัดส่วนการ
ประชุมประชาคมตําบล 

5.จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

1 วัน จนท.กองวิชาการฯ/ 
คณะกรรมการสนับสนุน 

6.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนฯ 

 

1 วัน กองวิชาการ/ปลัด/ 
คณะกรรมการพัฒนาฯ 

7.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น/ปิดประกาศ 1 วัน ผู้บริหารท้องถิ่น 
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แผนผังที่ 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาคมระดับชุมชน 

รวบรวมข้อมลูปัญหา/ความต้องการ/โครงการ 
จากการประชาคมระดับชุมชน/แผนชุมชน 

 

ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตําบล 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน  
จัดทําร่างแผนพัฒนาเทศบาล  

และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณา 
ร่างแผนพัฒนาฯ เสนอผู้บริหารทอ้งถิ่น 

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แจ้งสภาเทศบาล/จังหวัด อําเภอ/หน่วยงานท่ี

ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชน ภายใน 

ส่วนราชการต่างๆ จัดทําคําของบประมาณ/
ผู้บริหารท้องถิ่น/และ 

เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ จดัทําเทศบญัญัติงบประมาณ

เสนอให้สภาเทศบาลเห็นชอบ 

เสนอ/นายอําเภอ/ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เห็นชอบ 

นายกเทศมนตรีลงนามประกาศใช้เทศบัญญตัิ



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

๑๗ 

แผนผังที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา หรือแผนการดําเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทําให้
วัตถุประสงค์ และสาระสําคัญเดิม เปลี่ยนแปลงไป ** 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ : เอกสารเพ่ิมเติม  
  1. หนังสือด่วนทีสุ่ด มท 0810.3/ว 1617 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 
      - ด้านการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ตค.012 – ตค.017  
  2. หนังสือด่วนที่สุด มท 0810.3/ ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  
  3. หนังสือด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 2046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

กองงานต้นเรื่อง เสนอบันทึกเหตผุลความจําเป็นขอแกไ้ข
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น พรอ้มท้ังส่งเอกสารให ้

กองวิชาการและแผนงาน 

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอํานาจ 
ของผู้บริหารท้องถิ่น 

กองวิชาการและแผนงาน จัดทําเอกสารบันทึก
ข้อความพร้อมทั้งประกาศเสนอผูบ้ริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา เห็นชอบ  
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน แจ้งสภาท้องถิ่นอําเภอ
จังหวัด และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ทราบ 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

๑๘ 

แผนผังที่ 3    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน      

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้  อปท.
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้  

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ จดัทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เพ่ิมเติม พร้อมเหตผุลและความจําเป็น  
เสนอคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตําบลที่วัง 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลที่วังทีพ่ิจารณา 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และประชาคมท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนฯ 

 1. ประชาคม ระดับหมู่บา้น 
 2. ประชาคม ระดับตําบล 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

แจ้งสภาเทศบาลฯ เพื่อทราบ 

แจ้งจังหวัด อําเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

๑๙ 

 แผนผังที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

ส่วนงานท่ีมีหน้าที่จัดทําแผน  
(กองวิชาการและแผนงาน)  

จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลีย่นแปลง  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชนการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 

 

ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้ 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 

แจ้งจังหวัด อําเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

** กรณี การย้ายช่องปีของแผน ให้เป็นอํานาจแก้ไขผู้บริหารท้องถิ่น 
(ตามหนังสือ ที่ มท. 8010.3/ว 2046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561) ข้อ 4 

 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

๒๐ 

แผนผังที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(กองวิชาการและแผนงาน) จัดทําร่างเพิ่มเตมิหรือ
เปลี่ยนแปลงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อ 22/2 ในกรณีเพิ่มเติมหรือเปลีย่นแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ 

1. พระราชดําร ิ
2. งานพราราชพิธี 
3. รัฐพิธี 
4. นโยบายรัฐบาล 
5. นโยบายกระทรวงฯ 

ใหเ้ป็นอํานาจของผู้บริหาร ท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา 

ร่างแผนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

แจ้งสภาเทศบาลเพื่อทราบ 

แจ้งจังหวัด อําเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

๒๑ 

แผนผังที่ 6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทําแผนการดําเนนิงาน ข้อ 26 การจัดทําแผนการดาํเนินงานให้

ดําเนินการตามระเบยีบนี ้
โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี ้

 

บันทึกข้อความเปิดเรื่องให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

แจ้งให้กอง ส่งรายละเอยีดตามแบบ ผ.02 พร้อมท้ังให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องส่งรายละเอียดโครงการ 
ทีจ่ะนําเข้ามาดําเนินการในเขตเทศบาลฯ 

** (เค้าโครงแบบตามหนังสือ ด่วนที่สุด  
ที่ มท. 0810.3/ ว2247  

ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560) 
 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ รวบรวมแผนงานท่ีดําเนินการใน
พื้นที่ จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  
 1. โครงการพัฒนาของ อปท. 
 2. หน่วยราชการส่วนกลาง 
 3. ส่วนภูมิภาค  
 4. รัฐวิสาหกิจ    
 5. หน่วยงานอ่ืนๆ 

ประชุมเพื่อจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนฯ 

จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณา 
ร่างแผนการดําเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน 
ปิดประกาศภายใน 15 วัน และปดิประกาศอย่างน้อย 30 วัน 

ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทาํให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงาน และ โครงการจากหน่วยราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานอื่นๆ 
** การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดาํเนินงาน เป็นอาํนาจผู้บรหิารท้องถิ่น 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

๒๒ 

แผนผังที่ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เชิญประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แจ้งผลให้ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาเทศบาลฯทราบ 

ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น 

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

- กําหนดแนวทาง วิธีการ 
ติดตามและประเมินผล 

 
- ดําเนินการตดิตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

 
- รายงานผลและเสนอความเห็น 
ซึ่งได้รับการตดิตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารฯ 



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน 

๒๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


