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คำนำ 

การจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)”
ฉบับนี้เพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทองใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่ นให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามกระบวนการ และถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการและประกาศที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า คูม่ือฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจเป็นแนวทางในการจัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การปฏิบัติ
ความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงคท์ี่กำหนดไว้ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที ่๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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สารบัญ 
เร่ือง           หน้า 
บทนำ            ๑ 
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น        ๓ 
รายละเอียด ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น       ๙ 
หลักเกณฑ์แนวทางรายละเอียดโครงการ        ๑๑ 
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง         ๑๖ 
ภาคผนวก 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม  
พ.ศ.๒๕๔๘ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐ .๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตาม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 
พ.ศ.๒๕๔๘ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม  
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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บทนำ 
ความเป็นมา 

การบริหารจัดการงบประมาณของท้องถิ่น จากที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลหรืองบประมาณที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเอง การบริหารงบประมาณดังกล่าวมีความสำคัญ จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและเกิดประโยชน์
สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด ดังนั้นการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวและเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ตามนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ และนำเสนอประชาชนก่อนการเลือกตั้งตลอดทั้งที่ได้นำเสนอต้อสภาท้องถิ่นก่อนที่
ผู้บริหารจะเริ่มปฏิบัติงาน มีการนำแผนงานและโครงการที่กำหนดไปปฏิบัติตามให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่
กำหนด โดยมีการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดย
หน่วยงานของรัฐและประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ตลอดจนการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้ว
ดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่า
กระทรวงมหาดไทยจะกำหนดแนวทางเป็นอยา่งอ่ืนรายละเอียดตามอ้างถึง นั้น 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว
ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ 
กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ให้กับประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือ 

การจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” ฉบับนี้เพ่ือช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
เจาทองใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยฝ่าย
วิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการดังนี้ 

- รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชนเพ่ือเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล 

- วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  
- ประสานกับหน่วยงานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  และหน่วยงานอ่ืนที่ เสนอบริการ 

สาธารณูปการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานใกล้เคียงเก่ียวกับการวางแผนพัฒนา 
การมีสว่นร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ชัดเจนเพ่ือเป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐได้เข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีโอกาสมาแสดง
ความคิดเห็นแสดงความห่วงกังวลต่อแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการตัดสินใจของผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่น รวมไปถึงการมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ร่วมตัดสินใจ รับผลจากการตัดสินใจ ให้การ
ปรึกษาหารือ และร่วมกันประเมินผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นพื้นฐานในวิถีทาง
ประชาธิปไตย ทั้งนี้การมีส่วนร่วมยังรวมไปถึงการมาร่วมกันคิดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน  
ร่วมออกแบบอนาคตของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง โดยผู้ที่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามามีส่วนร่วมคือ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ รวมถึงกลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นองค์กรทางสังคมของพลเมืองที่
เรียกว่าภาคประชาสังคม (Civil Society) เช่น กลุม่ ชมรมองคก์รสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ 

การดำเนินการเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ทั้ง ๒ ฝ่าย คือฝ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
โดยผู้บริหารท้องถิ่นควรสนับสนุนให้มีการทำแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกหมู่บ้านโดยการให้คำแนะนำในการ
จัดทำให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคม
อย่างสร้างสรรค์ และพิจารณานำโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกับชุมชน  หรือโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา จะดำเนินการในช่วงระหว่างเดือนเมษายน
ถึงพฤษภาคมของทุกปี 
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ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใด จำเป็นต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์หรือ

แผนงานในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบัติ ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ .ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้กำหนดให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการทบทวนและจัดทำทุกปีและ
จะนำไปสู่กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวางแผนการพัฒนาจึงมีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก
แผนการพัฒนาเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่
สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและมุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคต ทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยง และ
ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจ กำหนด
แนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด 

นอกจากนี้ภายใต้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้รว่มกัน ได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของท้องถิ่นในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย มีช่องทางใน
การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นได้แลกเปลี่ยนและลงมือทำงานร่วมกันได้สามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนใน
ท้องถิ่นทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น อีกทั้งยังสามารถรับ
ผลประโยชน์ร่วมกันได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกัน ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม
ที่ดีใหก้ับท้องถิ่น และท้ายที่สุดสามารถหาภาคีแนวร่วมในการทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทาง
ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน
พ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพ
ของทอ้งถิ่น และปญัหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . ๒๕๔๘  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒ ) พ .ศ .๒๕๕๙  และ (ฉบับที่ ๓ )  
พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
  ให้เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้า
ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
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๒. ห้วงเวลาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
  กำหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
๓. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
  ๑. ให้องค?การบริหารส่วนจังหวัดและอำเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอำเภอตามลำดับให้เป็นปจัจุบัน 
   ๒. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน เมื่อองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือดำเนินการทบทวนหรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบโดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ให้ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนดรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ๒ 

๔.แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
   ๑. ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้เทศบาล องคก์ารบริหารส่วน
ตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไ้ขเพ่ิมเติม 
   ๒. ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) โดยใน
ระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้จัดทำประชาคมในระดับตำบล
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ระดับชุมชนเมืองสำหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนคร
สำหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบของ
เทศบาลนคร ทั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ 
๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบกัน ทั้งนี้ใหด้ำเนินตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
   ๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย ๓ 
   ๔. ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดทำเฉพาะ
ครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
เพ่ือประชาชนได้ใช้รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   ๕. โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจำหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอ่ืน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้อง
นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆเฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๕. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปสูก่ารปฏิบัติ 
   เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำ
งบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

๖. การกำกับดูแล 
   ๑.) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานอ่ืน โดยถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ 
   ๒.) การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา 
อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณากำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไ้ขเพ่ิมเติม เป็นสำคัญ 
   การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวน
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แล้วเสร็จ 

๗. การติดตามและประเมินผลโครงการขององค.กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือความสอดคล_องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลพัฒนา โดย
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความคล้องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและเพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง ซึ่งมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเษกษาเป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
ระเบียบดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   ๑.แกไ้ขคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และ “แผนพัฒนา” เป็น
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” เพ่ือให้ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๒. แก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการและ
หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นใน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจากอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี เป็นอยูใ่นตำแหน่งคราวละสี่ปี 
   ๓. การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่น 
   ๔. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   ๕. การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
   ๖. การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบแก้ไขจากอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล้องตัวพร้อม
ทั้งสามารถนำ นโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
   ๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนการดำเนินงาน ตลอดจนการดำเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้
บังคับไดต่้อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะกำหนดแนวทางเป็นอยา่งอ่ืน 
   ๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่จะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นที่
ไดจ้ากการติดตามและประเมินผล ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ
ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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   ๓. ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนท้องถิ่น ตามข้อ ๙ (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๑๔ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ยังมีวาระไม่ครบสองปีให้ดำรง
ตำแหน่งตอ่ไปจนครบสองปี และเมื่อครบสองปีตามวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่ าวใหม่ (อาจคัดเลือกจากคณะกรรมการคนเดิมได้ ) และให้
คณะกรรมการที่ได้รับเลือกมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๔. โครงการพัฒนาและครุภัณฑ์ที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ โครงการพัฒนาและ
ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
กำหนดไว้ 
   ๕. ยกเลิกข้อความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลง
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติและให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน ข้อ ๔ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความจำเป็นและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนให้เป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปทีี่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน” 
   ๖. ยกเลิกข้อความในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๑๖๑๗ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ด้านเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รหัสคำตอบ ตค. ๐๒๕ 
แนวทางปฏิบัติ ๒)และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
   “๒) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณการราคา เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา
กลางและตรวจสอบไดใ้นเชิงประจักษ์ 
ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๑) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
   (๑.๑) ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง 
วาตภัยน้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเหตุ หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน โครงการกิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถดำเนินการได้ทันทว่งท ี
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   (๑ .๒) ปัญหาโรคระบาดที่ เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชนและสัตว์ต่าง ๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ 
โรคพิษสุนัขบ้าแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การปอ้งกัน ลงพ้ืนที่ระงับการเกิด
โรคระบาด การทำลายการรักษา 
   (๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ำ ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ ไม่เพียงในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพสาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษา
โดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็ก
นักเรียน จา้งเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได ้
  (๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตำบล ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน 
การใหค้วามรู้ประชาชนไดท้ราบถึงโทษของยาเสพติด 
   (๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจากในตำบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปญัหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแกhไข จัดทำแผนงาน 
โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑) ข้อสังเกต จากการสำรวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพ่ืออุโภค – บริโภค ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่าง ๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไข ทำให้การเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นมีจำกัดไมเ่พียงพอตอ่การจัดการได้ 
   (๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 
ปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป
รว่มกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่
เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   (๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมี
ความพึงพอใจแต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าว 
ในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นหมิ่นรำคาญ การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่ เส้นทาง
คมนาคมยังไมค่รบ 
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ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
รายละเอียด  ขั้ นตอนการจัดทำแผนพัฒ นาท้ องถิ่น  (พ .ศ .๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑ . ในการทบทวนแผน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต 
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้จัดประชาคมในระดับตำบลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล
ตำบล ระดับชุมชนเมืองสำหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสำหรับเทศบาลนคร ระดับจังหวัด สำหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำหรับเมืองพัทยา ให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้ การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ ว๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบกัน ทั้งนี้ให้
ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

๒. กรณีบัญชีครุภัณฑ์ที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดหาเฉพาะครุภัณฑ์อยู่ในโครงการ
พัฒนาที่ ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จาก
ครุภัณฑ์นั้นและเป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโครงการรายจ่ายตาม 
แผนงานที่เป็นรายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ไมต้่องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขั้นตอนการทบทวน 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
และแนวทาง ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้
นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นำมาวิเคราะห์
เพ่ือจัดหาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
๔. กรณีเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
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๕. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

๖. แจ้งใหส้ภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ (ประชุมเม่ือไรก็แจ้งใหท้ราบเมื่อนั้น) 
เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

ส่วนที ่๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
- ด้านกายภาพ 
- ด้านการเมือง/การปกครอง 
- ประชากร 
- สภาพทางสังคม 
- ระบบบริการพ้ืนฐาน 
- ระบบเศรษฐกิจ 
- เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
- ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
- ทรัพยากรธรรมชาติ 
- อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
 

ส่วนที ่๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับภาค 
- แผนยุทศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ส่วนที ่๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบัติ 
- แบบ ผ.๐๑ (แบบสรุปโครงการพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น) 
- แบบ ผ.๐๒ แบบ ผ.๐๒/๑ (แบบบัญชีโครงการพัฒนา) 
- แบบ ผ.๐๓ (แบบบัญชีครุภณัฑ์) 

ส่วนที ่๔ การติดตามและประเมินผล 
- การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ 
- การติดตามประเมินผลโครงการ 
- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
- ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

   (๑) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำการสนับสนุน ส่งเสริมป้องกันอย่างไร เป็นต้น 
   (๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะผลจากการ (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูล เพ่ือนำไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
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หลักเกณฑ์แนวทางรายละเอียดโครงการ 
โครงการพัฒนา 

- โครงการ ชื่อโครงการควรเป็นชื่อที่ชัดเจน กระชับเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการ เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไร 

- วัตถุประสงค์ (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

-เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้
เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย คือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการ
นี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย
หลักคือใคร กลุม่เปา้หมายรองคือใคร 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
(๑) ความมั่นคง 
(๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

   (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต ้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 

  (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา-การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักได้ปานกลางสู่รายได้สูง-การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ –การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม –การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง –
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม -การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ 

โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 
  - มีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงการสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based 

Economy หรือทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรม ทำน้อย ไดม้าก เช่น 
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- เปลี่ยนจาก การผลิตสินค้า โภคภัณฑ ์ไปสู่สินคา้เชิงนวัตกรรม 
  - เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม 
  -เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่

เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้อง กับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้

กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก
ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เปน็ปจัจุบัน 

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  โครงการพัฒนาที่เป็นการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการเป็น
โครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ 

 
ท้องถิ่นมีความมั่งคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

  -งบประมาณ ต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) โครงการพัฒนา
จะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการ ได้แก่ –ความประหยัด (Economy) –ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) –ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) –ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น
นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) –ความโปร่งใส (Transparency) 

  -มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพ่ือ
การพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

  -มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการ
กำหนดดัชนีวัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) –สามารถวัดได_ (measurable) –ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) –ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละการกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าได้รับ) 
   -ผลที่คาดว่าจะได้รับ จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจาก
การดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง –มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ –การวัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ –ระบุสิ่ง
ที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้-เป็นเหตุผลสอดคล้องกับ
ความเปน็จริงส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
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แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือประกาศใช้ 
เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความคล้องตัว ถูกต้องพร้อมทั้ง

สามารถนำนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและให้ห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ อย่างบูรณาการ โดยอาศัยตามอำนาจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  มาตรา๖๖,๖๗ และมาตรา 
๖๘ 

- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา ๕๐,๕๑,๕๓,๕๔,๕๕ และมาตรา ๕๖ 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ และกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖,๑๗ 
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้  ๖ ด้านไดแ้ก่ 
(๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
(๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ 
(๔) ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
(๕) ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
(๖) ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ

และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ และเรื่อง
กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภารกิจถ่ายโอนนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดเป็นการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ โครงการพัฒนาท้องถิ่น
อ่ืน ๆ ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อตกลงหรือร่วมดำเนินการหรือผูกมัดกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคก์รต่าง ๆ เป็นการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะการจัดทำแผนที่ภาษี การพัสดุ ที่เกี่ยวกับ
ที่ดินหรือสิ่งกอ่สร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายการที่ไม่ต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือที่ไมต่้องประกาศใช้ 

๑. เงินเดือนฝ่ายการเมือง เช่น เงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่น เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
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๒. เงินเดือนฝ่ายประจำ เช่น เงินเดือนข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ เงินประจำตำแหน่ง 
เงินเพ่ิมตา่ง ๆ 

๓. ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเช่าบ้านรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้ามาซึ่งบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้าง เพ่ือปิดบัญชีงบดุล ค่าจ้างที่เกี่ยวกับคนเพ่ือบริการเป็นครั้ง
คราว เป็นต้น 

๕. ค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ ครุภัณฑ์เป็น
ต้น แต่ไม่รวมถึง การบำรุงและซ่อมแซมโครงการ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในการบริการสาธารณะ เช่น ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

๖. ค่าวัสดุ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑส์ำนัก เช่น โต๊ะทำงาน เครื่องสำรองไฟฟ้า 
เว้นแต่วัสดุที่จะต้องจัดทำเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะจัดทำเปน็แผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ 

๗. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 
๘. เงินสมทบประกันสังคมเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
๙. เงินตอบแทนอ่ืน ๆ ค่าสินไหม ทดแทน การดำเนินการตามคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน

ให้กับผู้เสียหายหรือผู้มีส่วนได้เสียจาก การกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๑๐. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งหรือการบริหารจัดการการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก

สภาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกภาพนั้นสิ้นสุดลงเมื่อถึงคราวออก ตามวาระหรือมีการยุบสภา ตาย ลาออก 
หรือดว้ยเหตุอื่นใด 

๑๑. ค่าจ้างเหมาออกแบบ ค่าควบคุมงาน ค่าเขียนแบบ ค่าจ้าง วิศวกร 
๑๒. อ่ืน ๆที่มีลักษณะหรือการดำเนินการที่ไม่ใช่การบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ โดยตรงตาม

กฎหมายจัดตั้งขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา/กิจกรรมของ อปท.มีหลักเกณฑ์ดา้นความสำคัญ 

(๑) ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างระบายน้ำ สวนสาธารณะ 
ก่อสร้างสนามกีฬา 

(๒) ด้านโครงสร้างพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ำเพ่ือการเกษตร เช่น สร้าง/ซ่อมระบบ
ประปาถังเก็บน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ฝายน้ำล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้ำใต้ดิน 

(๓) การพัฒนาตลาดท้องถิ่น เช่น การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดของ อปท. 
(๔) การจัดขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
(๕) ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน การส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับบริการขั้นพ้ืนฐาน ด้านสังคม สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้า ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 

(๖) ด้านการศึกษา เช่น การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา สนามเด็กเล่นสร้างปญัญาการเรียนรู้ของเด็ก 
(๗) ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้

เพ่ือชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารร้านคา้ชุมชน ตลาดชุมชน 
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(๘) ด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขต อปท. เช่น ก่อสร้างห้องสุขา ก่อสร้างถนนไปแหล่ง
ท่องเที่ยว 

(๙) การจัดให้มีการบำรุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๐) ด้านโครงสร้างก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนจากส่วน

ราชการเช่น ถนน สะพาน อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
การดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การกีฬาหรือการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการศึกษาหรือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ขอให้อปท. ไดใ้ห้ความสำคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโนบายรัฐบาลด้วย 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

พัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐ .๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


