
 

 

คูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
          

ของ  
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งานแผนและงบประมาณสํานักปลดัเทศบาล 

ตําบลทะเลทรัพย อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 



คํานํา 
 

คูมือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เลมน้ีจัดทําข้ึน เพื่อสรางความรูความเขาใจและเปน

แนวทางในการปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติที่เกี่ยวของในขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยไดรวบรวมความรูทางวิชาการจาก

แหลงตางๆ และถายทอดประสบการณในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหผูที่ไดศึกษานําไปประยุกตใชหรือ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวย 

งานแผนและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาลตําบลทะเลทรัพย จึงได จัดทําคูมือจดัทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป ของ เทศบาลตําบลทะเลทรัพย หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอสวนราชการและ
ผูปฏิบัติงาน สําหรบัใชเปนคูมือในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปใหมปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมท้ัง
สามารถ นําไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหประสบความสําเรจ็ บรรลเุปาหมายตามวัตถุประสงคทีกํ่าหนดไว 

 
 
 
 
งานแผนและงบประมาณ 

เทศบาลตําบลทะเลทรัพย 



 

สารบัญ 

เร่ือง                   หนา 

สวนท่ี ๑   บทนํา          ๑ 

๑.๑ ความเปนมา         ๑ 

๑.๒ ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่นลี่ป       ๑  

๑.๓ วัตถุประสงคของการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ินล่ีป      ๒ 

๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป      ๒  

๑.๕ แนวทางการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป      ๔  

๑.๖ แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป       ๕  

๑.๗ การนําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปไปสูการปฏิบัติ      ๖  

๑.๘ การจัดทําแผนดําเนินงาน         ๗  

๑.๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       ๗ 

๑.๑๐ การกาํกบัดูแล          ๘  

๑.๑๑ การจัดทํา แกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา     ๘  

๑.๑๒ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ       ๙  

๑.๑๓ วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือ        ๙ 

สวนท่ี ๒   แผนผงัข้ันตอนการปฏิบติังาน         ๑๑ 
ปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินล่ีป      ๑๒ 

ภาคผนวก 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพฒันาทองถิ่นลี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 



 

-๑- 

 

สวนที่ ๑ บทนํา  

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 

๑.๑ ความเปนมา 
นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนตนมา

องคกร ปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทอํานาจหนาท่ีกวางขวางมากข้ึนโดยมิเพยีงท่ีจะมีหนาทีใ่หบริการสาธารณะ
พ้ืนฐาน แกประชาชนในทองถ่ินเทาน้ัน แตยังขยายบทบาทหนาท่ีออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินไดมีสวนรวม
ในการ บริหารพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิม่มากข้ึน  
 
หลักการและเหตุผล 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา การจัดทาํแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี  
ผานมา หวงระยะเวลาของการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัด ซึ่ง ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๑๘ กาํหนดใหแผนพฒันาจงัหวัดมีระยะเวลาสี่ป และการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจงัหวัด จึงไดดําเนินการจัดทําระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จดัทาํแผนพฒันาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   
ไดลงนามในระเบียบดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ และไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว       
เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  
 
๑.๒ ลักษณะของแผนพัฒนาสี่ป 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป หมายถึง แผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวน ทองถ่ินท่ีกาํหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดย
สอดคลองกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลกัษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการ พัฒนา ท่ีจดัทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละปซ่ึงมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนา และให
หมายความรวมถึง การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ดังนั้น แผนพัฒนาทองถิ่นลี่ป จึงควรมี
ลักษณะกวางๆ ดังตอไปน้ี 

๑. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
๒. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ 

เฉพาะตัวท่ีจะตองดําเนินการใหเกิดผล 
๓. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพฒันาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลา ๔ ป 

๔. เปนเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย

ประจําป 



 

-๒- 

 

๑.๓ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 

๑. เพื่อใหการบริหารกจิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชน โดยมี 

แผนพัฒนาเปนเคร่ืองมือชวยผลักดัน และสนับสนุน 

๒. เพ่ือแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และการจัดทํา 

งบประมาณประจําป 

๓. เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมท้ังเพ่ือเปนการประเมินผลการพัฒนาในชวงเวลาส่ีป วาสามารถ

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายหรือไม 

๔. เพ่ือเปนการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในเอกสาร

เทศ บัญญติังบประมาณรายจายประจําป และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดทันทท่ีีไดรับงบประมาณ  

 

๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 

๑. การบรรลจุดุมุงหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว ซึ่งการบรรลุ 

จุดมุงหมาย (Attention of Objectives) มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผนทุก 

คร้ังยอมตองมีจดุหมายปลายทางท่ีกาํหนดไว ถาจุดมุงหมายทีกํ่าหนดไวมีความชัดเจน ก็จะชวยใหการปฏิบัติตาม 

แผนมีทิศทางมุงตรงไปสูจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี 

๒. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญาเพื่อคิด 

วิธีการใหองคกรบรรลถึุงประสิทธิภาพ เปนการใหงานฝายตางๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมทีดํ่าเนินมีความ 

สอดคลองตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ที่ทํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจาก 

ทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคานับวาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะกอใหเกิดความ 

ประหยัด 

๓. ลดความไมแนนอน (Reduction of uncertainty) การจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่เปนการลดความ 

ไมแนนอนในอนาคตลง เนื่องจากการใชจาย และการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขึ้นอยูกับ 

สภาพการณทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยสวนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงชวยใหเกิดความแนนอนในการใช 

งบประมาณ เน่ืองจากผานการวิเคราะหพ้ืนฐานของขอเทจ็จริง 

๔. ผูบรหิารทองถิ่นใชเปนเกณฑในการควบคุม (Basic of Control) การดําเนินกิจการของเทศบาลได 

เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิง่ท่ีแยกออกจากกนัไมได ตองดําเนินการคูกันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ 

กัน การควบคุมจะทําใหการใชงบประมาณและการดําเนินโครงการสมัพันธกัน 

๕. ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี (Better Coordination) การจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ชวยใหสราง 

ความม่ันใจในเรือ่งความเปนเอกภาพ ท่ีจะบรรลุจดุมุงหมายของเทศบาลในอนาคต ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ท่ีวางไว 

มุงไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน มีการประสานงานท่ีดีในฝายตางๆ ในเทศบาล และในพื้นที่เขตเทศบาล รวมท้ัง เปน 

การหลีกเล่ียงปญหาความซาซอนในการปฏิบัติงานของแตละฝายอีกดวย 

 



 

-๓- 

 

๖. แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป เปนเคร่ืองมือชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณาถึงความเช่ือมโยง 

ระหวางแนวทางการดําเนินกิจการตางๆท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอ

กัน  

๗. เพ่ือใหสามารถตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ิน ใหมี 

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ชวยใหผูบรหิารตัดสนิใจในการจัดสรรทรัพยากรดานการบริหารท่ีมีอยูอยาง 

จํากัดไดอยางถูกตอง 

๘. สามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินการในอนาคต โดยมีจดุมุงหมายท่ีชัดเจนและย่ังยืนในการพัฒนา 

๙. สามารถนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติไดตรงกับวัตถุประสงค นโยบาย และเปาหมาย ตามกลยุทธท่ี 

กําหนด 

๑๐. ทําใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมีความตอเนื่อง ไมมีรูปแบบที่ตายตัว (สามารถ 

ยืดหยุนได) มีเอกภาพ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และสามารถสรางระบบการติดตามประเมินผล 

๑๑. สงเสริมภาพพจนของเทศบาลและทําใหบุคคลทั้งในและนอกเขตเทศบาล เกิดความเชื่อมั่นในการ 

บริหารกิจการ ของเทศบาล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

๑. กําหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ินมีระยะเวลาส่ีป เพ่ือใหสอดคลองกบัแผนพัฒนาจังหวัดท่ีกําหนดให 

มีระยะเวลาสี่ป 

๒. การจดัทํา เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ินล่ีป ใหผานกระบานการประชาคม  

ทองถ่ินเพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

๓. กําหนดให เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา จัดทําหรอืทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ล่ีปใหแลวเสรจ็ภายในเดือนตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไป และองคการบรหิารสวนจังหวัด ใหจัดทําหรือทบทวน

แผนพัฒนาทองถ่ินล่ีป ใหแลวเสรจ็ภายในเดือนพฤศจิกายนกอน ปงบประมาณถัดไป เพ่ือใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินสารถประสานและบูรณาการโครงการ พัฒนาท่ีเกินศักยภาพไวในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ

ประจาํปของจังหวัด เพ่ือนําไป จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของจังหวัดตอไป กรณีที่จะตองขยาย

เวลาการจัดทํา แผนพัฒนาทองถ่ิน ตองมีเหตุที่จําเปนอยางแทจรงิ และใหคํานึงถึงระยะเวลาในการจัดทํา 

แผนพัฒนาจงัหวัดดวย 

๔. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นลี่ปเปนกรอบในการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมแตละ ปงบประมาณในชวง

ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ินล่ีป 
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๕. กําหนดวาแผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช  

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงนิสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและ

โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณน้ัน 

๖. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 

อยางนอยปละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินสอดคลองกับการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา    

มีความโปรงใส และอยูภายใตกรอบวินัยการเงินและการคลังท่ีดีดังน้ัน เพ่ือใหการจัดทําและประสานแผนพัฒนา

ทองถ่ินสีป่ เปนไปดวยความเรยีบรอย สามารถ บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของ

จังหวัดและตอบสนองความ ตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 

กระทรวงมหาดไทย จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ ขอ ๕ ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๔) เพื่อใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินถือเปนแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
 
๑. หวงเวลาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๑. เทศบาล องคการบรหิารสวนตําบล เมืองพัทยา ใหจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปใหแลวเสร็จ 
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙  

๒. องคการบริหารสวนจังหวัด ใหจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหแลวเสร็จภายในเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
 
๒. แนวทางการประสานแผนพฒันาทองถิ่นสีป่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๑. ใหองคการบริหารสวนจังหวัดและอําเภอ ตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด และองคประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอให
เปนปจจุบัน 

๒. ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใน เขตจังหวัดท่ีใชอยูในปจจบัุน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ป ไปพลางกอน และเมือ่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดประชุมประชาคมทองถิ่นรวมกับคณะกรรมการพัฒนา
องคการ บรหิารสวนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดเพ่ือจัดทํา ทบทวน หรือ 
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดแลวเสร็จ ใหแจงองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดทราบ โดยกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
และเคาโครงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ใหดําเนินการตามรูปแบบที่
กําหนด  

๓. ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอจัดประชุมพิจารณาจัดลําดับ 
ความสําคัญของโครงการและสงใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดภายในวันท่ี ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๔. ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดจัดประชุมพิจารณาจัดสําดับ 
ความสําคัญของโครงการและใหองคการบริหารสวนจังหวัดนําโครงการท่ีไดประสานโครงการพัฒนาขององคกร 
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ปกครองสวนทองถิ่น มาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ขององคการบริหารสวนจงัหวัดและจัดสงโครงการ
พัฒนา ท่ีเกนิศักยภาพใหคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)เพ่ือนําไปจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและ แผนปฏิบัตริาชการประจําปของจังหวดัตอไป  
 
๓. แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๑. ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ทองถิ่นใหเปนปจจุบัน 

๒. การจัดประชุมประชาคมทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหใชรูปแบบการจัดประชุม 
ปะชาคมทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ หรือดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ินตามรูปแบบท่ีเห็นวา
เหมาะสม ทั้งนี้จะตองเปนไปตามมาตรา ๖๙/๑ ของพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ 
สําหรบั เทศบาลและตามมาตรา ๔๕/๑ ของพระราชบัญญติัองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ท้ังน้ีสดัสวน
ของการ ประชุมประชาคมทองถ่ิน ไมควรนอยกวาแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ กําหนดไว 

๓. การจดัประชุมประชาคมทองถ่ิน ใหดําเนินการภายใตหลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีสวน 
รวมของประชาชนในพ้ืนท่ี ในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรบัการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน 
ทองถิน่และทาํใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสุจริต โปรงใส ถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยขอใหนายอําเภอบูรณาการหนวยงานตางๆในพ้ืนท่ีลักษณะประชารัฐ เพ่ือนําปญหา 
ความตองการ ท่ีไดจากการจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน ไปเปนขอมูลในการดําเนินการของหนวยงานตางๆ     
เพื่อ ไมใหเกิดความซับซอนในการทํางานสําหรับการประชุมประชาคมทองถิ่นครั้งแรก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๙ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินล่ีป และการจดัทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจงัหวัด ใหใชลัดสวนรอยละ ๖๐ กรณี ประชาคมทองถ่ินมาประชุมไมถึงรอยละ ๖๐ แตไมต่ํากวารอยละ ๒๐             
ใหดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน ตอไปได โดยใหช้ีแจงเหตุผลความจําเปนโดยละเอียด ไวในรายงานการ
ประชุม 

๔. ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชขอมูลจากแผน     
ยุทธศาตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป ฉบับปจจบัุน มาทบทวนและปรับใชในการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)โดยตองดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จดัทาํ แผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยในระยะเริ่มแรกของการจัดทํา
แผนพัฒนา ทองถ่ินล่ีป ใหจดัทําประชาคมทองถ่ินในระดับตําบลสําหรับองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล
ตําบล ระดับ ชุมชนเมืองสําหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสําหรับเทศบาลนคร และระดับจังหวัดสําหรับ
องคการบริหาร สวนจังหวัด ท้ังน้ีสําหรบัเมอืงพัทยาใหพิจารณาใชรูปแบบเทศบาลนคร 

๕. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินล่ีป ตามเคาโครงแผนพัฒนาทองถ่ินส่ี
ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 



 

-๖- 
 

๖. ใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สงรายละเอยีดโครงการพัฒนาทองถ่ินส่ีป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๔) สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา 
ทองถิน่ระดับอาํเภอ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สําหรับเมืองพัทยาใหสงบัญชีประสานโครงการพัฒนาให 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด ภายในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 
สรุปข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 

๑. คณะกรรมการพฒันาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อแจง 
แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหาความตองการ ประเด็นการพัฒนา เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทํา 
แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานจากหนวยงานตางๆและขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 
มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ 

  ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา
วิเคราะห เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๓. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน ๔ 
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตอสภา
องคการ บริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนพัฒนา ทองถ่ินสีป่ตอไป 

๔. การนําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ไปสูการปฏิบัติ 

เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ เปนกรอบในการจัดทาํงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิม่เติม 

และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปไปจัดทํางบประมาณตามปที่

กําหนด ไว เชน การจดัทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหนําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินป 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปใชกรณีท่ีจะนําโครงการพัฒนาท่ีอยูในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ,๒๕๖๓ ,๒๕๖๔ ไปดําเนินการ จะตองเขาสู

ขัน้ตอน ของการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เมื่อผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว ตองประกาศใหประชาชนในทองถิ่น

ทราบโดยท่ัวกันภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา ๓๐ วัน ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใช แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติม และ งบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน 



 

-๗- 

 

๕. การจัดทําแผนดําเนินงาน 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๒. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังน้ีใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีปดประกาศ 
เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไวอยางนอย ๓๐ วัน 
 
แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน  

แผนการดําเนินงาน ตองจัดทําใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ  
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิม่เตมิ งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรบัแจงแผนงานและโครงการจาก 
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกจิหรือหนวยงานอ่ืนๆทีต่องดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินในปงบประมาณน้ัน การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร 
ทองถ่ิน 

๖.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ทองถิ่น ประกอบดวย 

๑. สมาชิกสภาทองถ่ิน (ท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก) จํานวน ๓ คน 
๒. ผูแทนประชาคมทองถ่ิน (ท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก)  จํานวน  ๒ คน 
๓. ผูแทนหนวยงานทองถิ่นทีเ่กี่ยวชอง (ทีผู่บริหารทองถ่ินคัดเลือก) จํานวน  ๒ คน  
๔. หัวหนาสวนการบริหาร (ท่ีคัดเลือกกันเอง)    จํานวน  ๒ คน 
๕. ผูทรงคุณวุฒิ (ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลอืก)    จํานวน  ๒ คน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน

และ กรรมการอีกหน่ึงคน ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ป
และอาจ ไดรับการคัดเลือกอีกได 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังน้ี 
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร  

ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรายงานผล 
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยอยางนอยปละสองคร้ัง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

๔. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจ  
มอบใหหนวยงานหรอืบุคคลภายนอกดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมี 
ข้ันตอนดําเนินการดังน้ี 



 

-๘- 
 

๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทาํรางขอกาํหนด 
ขอบขายและ รายละเอยีดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ  เพ่ือเสนอ ผูบริหาร
ทองถ่ิน 

๒. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ ขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน  
๓. หนวยงานหรือบคุคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  
๔. ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ

ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน เพือ่ ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบรหิารทองถ่ิน 

๕.  ผูบ ริหารทอง ถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนา ทองถ่ิน พรอมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบ ในท่ีเปดเผย ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและ
ตองปดประกาศโดย เปดเผยไมนอยกวา ๓๐วัน โดยอยางนอยปละ ๒ ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเอน
ตุลาคมของทุกป 
 
๗.การกํากับดูแล 

๑. ใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปและการนําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปเปนกรอบในการจดัทํางบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใชจายงบประมาณตามแผนความตองการของงบ
ลงทนุ เพ่ือพัฒนาองคกรกครองสวนทองถ่ินหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การต้ังงบประมาณอุดหนุนใหแกหนวยงาน
อื่น โดย ถือเปนสาระสําคัญที่ตองพิจารณาโดยรายละเอียดของโครงการพัฒนาในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติและ
งบประมาณ รายจายดังกลาวตองสอดคลองกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปกอนใหความเหน็ชอบ 

๒. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ประกอบดวย ปตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา 
อาํเภอนาทวี และอาํเภอสะบายอย) ใหผูวาราชจังหวัดพิจารณากํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา
แผนพัฒนาให เหมาะสมกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี แตท้ังน้ีตองคํานึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทํา แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙        
แนวทางการจดัทํา และประสานแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดเปนหลัก 

๓ .  องค ก รปกครองส วนท อ ง ถ่ิน ไม ป ฏิบั ติ ต ามระ เบี ยบและห นังสื อสั่ ง ก ารของ
กระทรวงมหาดไทยที่ เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอในฐานะ      
ผูกํากบัดูแลองคกรปกครอง สวนทองถ่ินตามกฎหมาย พิจารณาดําเนินการแกผูทีเ่ก่ียวของตามควรแกกรณี 

๘. การจัดทํา แกไข เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง แผนพัฒนา 
การจดัทํา แกไข เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปท่ี 

อยูระหวางดําเนินการหรือยังดําเนินการไมแลวเสรจ็ ใหดําเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ สําหรบัแผนดําเนินงาน การติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนา ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ดวย 

การพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใชแผนพัฒนาส่ีปท่ีเพ่ิมเติม เปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
การเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินล่ีป มีข้ันตอน ดังน้ี 



 

-๙- 

 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ี

ปท่ี เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
๒. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ิน พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน

ลี่ปที่ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 
๓. ผูบรหิารทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง และ 

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินล่ีปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงสําหรับองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารทองถ่ิน
ตองเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินล่ีปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงตอสภาองคการ บริหารสวนตําบลเพ่ือใหความ
เห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและ ประกาศใช กรณีแผนพัฒนาทองถ่ินล่ีป มีระยะเวลาการ
ใชบังคับเหลืออยูไมถึง ๑๘๐วัน ไมให ดําเนินการเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง 
 
๑.๕ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

- หนังลือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพฒันาทองถิ่นลี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาํแผนพัฒนา ของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

๑.๖ วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือ 

การจดัทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน "การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน"ฉบับน้ีเพ่ือชวย 

เสริมสรางความเชาใจใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวชองกับการปฏิบัติหนาที่จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบล

ทะเลทรัพยใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลสูงสดุ 



 

-๑๐- 
 

สวนท่ี ๒ 

แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนงานการจัดทําแผน 

๒.๑ แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กระบวนการ : การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปของเทศบาลตาํบลทะเลทรัพย 

ขอกําหนดทีสํ่าคัญ : ๑. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแตละข้ันตอน 

 ๒. ความสอดคลองของแผนกับแผนพัฒนาระดับตางๆ 

ตัวช้ีวัดกระบวนการ : จํานวนของข้ันตอนตามกระบวนการท่ีสามารถดําเนินการแลวเสรจ็ตาม 

กําหนดเวลา  

ข้ันตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑. ประชุมช้ีแจงการจัดทําแผนฯ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙ งานแผนและงบประมาณ 
๒. ประชาคมระดับชุมชน ๒๐-๒๒ ต.ค. ๒๕๕๙ จนท./คกก.สนับสนุนฯ/คกก.

พัฒนาฯ/กํานัน/ผูใหญบาน/
สมชิกสภา/หัวหนา
หนวยงาน/ผอ.โรงเรียน 
/อสม./อปพร./ผูมีสวน
เก่ียวของตามสัดสวน
ประชาคมระดบัชุมชน ฯลฯ 

๓. รวบรวมขอมูล/ปญหา/ความตองการจากประชาคม
หมูบาน แผน ชุมชน เพ่ือจัดทําประชาคมระดับตําบล 

๒๓ ต.ค. ๒๕๕๙ จนท./คณะกรรมการ
สนับสนุนฯ/คณะกรรมการ
พัฒนาฯ 

๔. ประชาคมระดับตําบล ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๙ จนท./ คกก.พฒันาฯ/คกก.
สนับสนุนฯ/กํานัน / 
ผูใหญบาน/ สมาชิกสภาฯ/
หัวหนาหนวยงาน/ผอ.
โรงเรียน/ผูมสีวนเกี่ยวของ
ตามสัดสวนประชาคมระดับ
ตําบล ฯลฯ 

๕. จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙ จนท./คณะกรรมการ
สนับสนุนฯ 

๗. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือพิจารณารางแผนฯ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙ จนท./คณะกรรมการพัฒนาฯ 
๘. ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๙ ผูบริหารทองถ่ิน 



 

-๑๑- 
 

แผนภาพข้ันตอนการดําเนินการจัดทําแผน 
 

1.ประชาคมหมูบาน 
 

2. ประชาคมระดับตําบล /รวบรวมขอมูลปญหา/ความตองการ/โครงการจากการประชาคมหมูบาน/แผนชุมชน 
 

3. ประชาคมระดับตําบล 
 

4. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทารางแผนพัฒนาเทศบาล  
และเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

 
5. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณารางแผน เสนอผูบริหารทองถ่ิน 

 
6. ประกาศใชแผนพัฒนาส่ีป 

 
7. รายงานอําเภอ จังหวัด กระทรวงทราบ 

 
8. ประกาศใหประชาชนทราบ 

 
9. ฝายบรหิารและเจาหนาท่ีงบประมาณจัดทําเทศบัญญัติ 

 
10. เสนอใหสภาเทศบาลเห็นชอบ 

 
11. ผูมอํีานาจลงนามอนุมัติ 

 
12. นายกเทศมนตรีลงนามประกาศใชเทศบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

-๑๒- 

  
หนวย 

ดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

๑. แจงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ีใชอยูในปจจบุันใหองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

อบจ. ภายในวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๒.จัดประชุมประชาคมทองถิ่นรวมกับคณะกรรมการพฒันา 
อบจ.และคณะกรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ 
จังหวัด จัดทํา ทบทวน หรือเปล่ียนแปลงยุทธสาสตรการ 
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและ แจง
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดทราบ 

อบจ. ภายในวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๓.การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ใหดําเนินการตาม 
ข้ันตอน ดังน้ี 

๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจดัประชุมประชาคม 
ทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อแจงแนวทางการ 
พัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการ 
พัฒนา เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา 
ทองถ่ินลีป่ โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานจากหนวยงานตางๆและ 
ขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณา 
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะหเพ่ือ 
จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป แลวเสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน 

๓. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาราง 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

  ๔. ผูบรหิารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนา 
ทองถ่ินล่ีปและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินล่ีป 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ 
รางแผนพัฒนาทองถ่ินล่ีปตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณา 
อนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินล่ีปตอไป 

อบต./เทศบาล 
และเมอืงพทัยา 

อบจ. 

ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ภายใน

เดือนพฤศจกิายน ๒๕๕๙ 

ปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



 

-๑๓- 
 

ปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตอ)  

ขันตอนการปฏิบัติ หนวยดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 

๔. จัดสงบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนา อบจ. เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการ ประสานแผนฯระดับอาํเภอ 

สําหรับเมืองพัทยา ใหจัดสงบัญชีประสานโครงการ 
พัฒนาในระดับจังหวัด เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
ประสานแผนฯระดับจังหวัด 

อบต./เทศบาล 

เมืองพัทยา 

ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ภายในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๕. จัดการประชุมเพือ่พจิารณาบูรณาการโครงการจาก 
ข้ันตอนท่ี ๔ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญและจัดทําบัญชี 
โครงการเพ่ือการประสานแผนพัฒนาของอปท.เสนอ 
คณะกรรมการประสานแผนฯระดับจงัหวัดตามแบบท่ี 
กําหนด 

คณะกรรมการ 
ประสานแผนฯ 
ระดับอําเภอ 

ภายในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๖.จัดการประชมุเพือ่พิจารณาบรูณาการโครงการจาก 
ข้ันตอนท่ี ๕ และนําเสนอบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป 
ของอบจ.พรอมแจงใหอปท.ในเขตจงัหวดัทราบทกแหง 

คณะกรรมการ 
ประสานแผนฯ 
ระดับจังหวัด 

ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๗.จัดสงบัญชีโครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพให 
คณะกรรมการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ (กบจ.) 

อบจ. ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 


