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คํานํา 

คูมอืการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเลมน้ี จัดทําข้ึนเพื่อสรางความรูความเขาใจและเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติที่เกี่ยวของในข้ึนตอนการปฏิบัติงานโดยไดรวบรวมความรูทางวิชาการจากแหลงตางๆ 
และถายทอดประสบการณในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหผูที่ไดศึกษานําไปประยุกตใชหรือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานดวย 

 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปรกฟา จึงไดจัดทําคูมือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของ 
เทศบาลเมืองปรกฟา หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมน้ีจะเปนประโยชนตอสวนราชการและผูปฏิบัติงาน สําหรับใชเปน
คูมือในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมทั้งสามารถนําไปสูการปฏิบัติ
ความสําเร็จ บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 
 
 

    กองวิชาการและแผนงาน 
                                                                                                เทศบาลเมืองปรกฟา



 

 

สารบัญ 

 
เรื่อง                                                                        หนา 

สวนท่ี ๑    บทนํา 
๑.๑ ความเปนมา     ๑ 
๑.๒ ลักษณะของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป                 ๑ 
๑.๓ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ินสี่ป     ๒ 
๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่     ๒ 
๑.๕ แนวทางการประสานแผนพฒันาทองถ่ินสีป่     ๔ 
๑.๖ แนวทางการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ินสีป่                                               ๕ 
๑.๗ การนําแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ไปสูการปฏิบัติ                                          ๖ 
๑.๘ การจัดทําแผนดําเนินงาน                                                              ๗ 
๑.๙ การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา                                               ๗ 
๑.๑๐ การกํากบัดูแล     ๘ 
๑.๑๑ การจัดทํา แกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา     ๘ 
๑.๑๒ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ                                                    ๙ 
๑.๑๓ วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือ                                                       ๙ 

สวนท่ี ๒     แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน                                                              ๑๑ 
ปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพฒันาทองถ่ินสีป่                                    ๑๒ 

ภาคผนวก 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  

เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙



-๑- 
 

สวนท่ี ๑ บทนํา 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่สี่ป 

๑.๑ ความเปนมา 
  นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนตนมา องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทอํานาจหนาที่กวางขวางมากข้ึน  โดยมิเพียงที่จะมีหนาที่ใหบริการสาธารณะพื้นฐาน
แกประชาชนในทองถ่ินเทาน้ัน แตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถ่ินไดมีสวนรวมในการ
บริหารพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพิ่มมากข้ึน  

หลักการและเหตุผล 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผาน

มา หวงระยะเวลาของการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ 
กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปและการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด จึงไดดําเนินการจดัทําระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดลงนามในระเบียบดังกลาว 
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ และไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ มีผล
ใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

๑.๒ ลักษณะของแผนพัฒนาสี่ป 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป หมายถึง แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนา ที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละปซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึง
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ดังน้ัน แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปจึงควรมีลักษณะกวางๆ 
ดังตอไปน้ี 

๑. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
๒. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ

เฉพาะตัวที่จะตองดําเนินการใหเกิดผล 
๓. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลา ๔ ป 
๔. เปนเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย

ประจําป 
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๑.๓ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

๑. เพื่อใหการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชน โดยมี 
แผนพัฒนาเปนเครื่องมือชวยผลักดันและสนับสนุน 

๒. เพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดทํา 
งบประมาณประจําป 

๓. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพื่อเปนการประเมินผลการพัฒนาในชวงเวลาสี่ป วาสามารถ
สนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายหรือไม 

๔. เพื ่อเปนการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาตางๆใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุใน
เอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดทันทีที่ไดรับงบประมาณ  

๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
ประโยชนของแผนพัฒนาสามปมีอยูหลายประการ สามารถสรุปไดดังน้ี 
๑. การบรรลุจุดมุงหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว ซึ่งการบรรลุ 

จุดมุงหมาย (Attention of Objectives) มีความสําคัญอยางย่ิงในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผนทุก 
ครั้งยอมตองมีจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว ถาจุดมุงหมายที่กําหนดไวมีความชัดเจนก็จะชวยใหการปฏิบัติตาม 
แผนมีทิศทางมุงตรงไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี 

๒. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญาเพื่อคิด 
วิธีการใหองคกรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานฝายตางๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดําเนินมีความ 
สอดคลองตอเน่ืองกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ที่ทํา ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนการใชประโยชนจาก 
ทรัพยากรตางๆอยางคุมคา นับวาการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เปนอีกแนวทางหน่ึงที่จะกอใหเกิดความ 
ประหยัด 

๓. ลดความไมแนนอน (Reduction of uncertainty) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนการลดความ 
ไมแนนอนในอนาคตลง เน่ืองจากการใชจายและการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ข้ึนอยูกับ 
สภาพการณทางเศรษฐกิจและสังคมโดยสวนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงชวยใหเกิดความแนนอนในการใช 
งบประมาณ เน่ืองจากผานการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริง 

๔. ผูบริหารทองถ่ินใชเปนเกณฑในการควบคุม (Basic of Control) การดําเนินกิจการของเทศบาลได 
เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกออกจากกันไมได ตองดําเนินการคูกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน การควบคุมจะทําใหการใชงบประมาณและการดําเนินโครงการสัมพันธกัน 

๕. ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ชวยใหสราง 
ความมั่นใจในเรื่องความเปนเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุงหมายของเทศบาลในอนาคต ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ที่วางไว 
มุงไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในฝายตางๆ ในเทศบาลและในพื้นที่เขตเทศบาล รวมทั้งเปน 
การหลีกเสี่ยงปญหาความซํ้าซอนในการปฏิบติังานของแตละฝายอีกดวย 

๖. แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เปนเครื่องมือชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณาถึงความเช่ือมโยง 
ระหวางแนวทางการดําเนินกิจการตางๆที่อาจมคีวามเช่ือมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอปุสรรคตอกัน  



 

 

-๓- 

๗. เพื่อใหสามารถตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ิน ใหมี 
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ชวยใหผูบริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรดานการบริหารที่มีอยูอยาง 
จํากัดไดอยางถูกตอง 

๘. สามารถกําหนดทศิทางในการดําเนินการในอนาคต โดยมจีุดมุงหมายที่ชัดเจนและย่ังยืนในการพัฒนา 
๙. สามารถนําแผนปฏิบัติการ ไปปฏิบัติไดตรงกับวัตถุประสงค นโยบาย และเปาหมาย ตามกลยุทธที่ 

กําหนด 
๑๐. ทําใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีความตอเน่ือง ไมมีรูปแบบที่ตายตัว (สามารถ 

ยืดหยุนได) มเีอกภาพ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและสามารถสรางระบบการติดตามประเมินผล 
๑๑. สงเสริมภาพพจนของเทศบาลและทําใหบุคคลทั้งในและนอกเขตเทศบาล เกิดความเช่ือมั่นในการ 

บริหารกิจการของเทศบาล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
๑. กําหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ินมีระยะเวลาสี่ป เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กําหนดให 

มีระยะเวลาสี่ป 
๒. การจัดทําเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  ใหผานกระบานการประชาคม 

ทองถ่ินเพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
๓. กําหนดใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา จัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 

สี่ปใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไปและองคการบริหารสวนจังหวัด ให 
จัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ป  ใหแลวเสร็จภายในเ ดือนพฤศจิกายนกอน 
ปงบประมาณถัดไป เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสารถประสานและบูรณาการโครงการ 
พัฒนาที่เกินศักยภาพไวในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด เพื่อนําไป 
จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปของจังหวัดตอไป กรณีที่จะตองขยายเวลาการจัดทํา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ตองมีเหตุที่จําเปนอยางแทจริงและใหคํานึงถึงระยะเวลาในการจัดทํา 
แผนพัฒนาจังหวัดดวย 

๔. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิม่เติม งบประมาณจากเงินสะสมแตละปงบประมาณในชวง
ของแผนน้ัน รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่
กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป



 

-๔- 

๕. กําหนดวาแผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช 
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับ 
แจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ
ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณน้ัน  
๖. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
อยางนอยปละ ๒ ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม เพื่อใหการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไป อยาง
มีประสิทธิภาพ คุมคา มีความโปรงใสและอยูภายใตกรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี 

ดังน้ัน เพื่อใหการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เปนไปดวยความเรียบรอย 
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน อันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณที่มีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕ ซักซอมแนวทางการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปน
แนวทางปฏิบัติดังน้ี  
 

๑. หวงเวลาการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๑. เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา ใหจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหแลวเสร็จ 

ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
๒. องคการบริหารสวนจังหวัด ใหจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปใหแลวเสร็จภายในเดือน 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

๒. แนวทางการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๑. ใหองคการบริหารสวนจังหวัดและอําเภอ ตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการ 

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด และองคประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ 
อําเภอใหเปนปจจุบัน 

๒. ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในเขตจังหวัดที่ใชอยูในปจจุบันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ปไปพลางกอน และเมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดจัดประชุมประชาคมทองถ่ินรวมกับคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดเพื่อจัดทํา ทบทวน หรือ 
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดแลวเสร็จ ใหแจงองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดทราบ โดยกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเคา 
โครงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ใหดําเนินการตามรูปแบบที่กําหนด  

๓. ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ จัดประชุมพิจารณาจัดลําดับ 
ความสําคัญของโครงการและสงใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๔. ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดวัดประชุมพิจารณาจัดลําดับ 
ความสําคัญของโครงการและใหองคการบริหารสวนจังหวัดนําโครงการที่ไดประสานโครงการพัฒนาขององคกร 
 

 
 
 



 

-๕- 

ปกครองสวนทองถ่ิน มาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดและจัดสงโครงการพัฒนา 
ที่เกินศักยภาพใหคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) เพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดตอไป  
 

๓. แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๑. ใหองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน ตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาทอง ถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ทองถ่ินใหเปนปจจุบัน 

๒. การจัดประชุมประชาคมทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหใชรูปแบบการจัดประชุม ประชาคม
ทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ ว ๐๖๐๐ 
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ หรือดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ินตามรูปแบบที่เห็นวาเหมาะสม ทั้งน้ีจะตอง
เปนไปตามมาตรา ๖๙/๑ ของพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ สําหรับ เทศบาล
และตามมาตรา ๔๕/๑ ของพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ทั้งน้ีสัดสวนของการ ประชุม
ประชาคมทองถ่ิน ไมควรนอยกวาแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ กําหนดไว 

๓. การจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน ใหดําเนินการภายใตหลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ ในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินและทําใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความสุจริต โปรงใส ถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยขอใหนายอําเภอบูรณาการหนวยงานตางๆในพื้นที่ลักษณะประชารัฐ เพื่อนําปญหา 
ความตองการ ที่ไดจากการจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน ไปเปนขอมูลในการดําเนินการของหนวยงานตางๆเพื่อ 
ไมใหเกิดความซับชอนในการทํางาน 

สําหรับการประชุมประชาคมทองถ่ินครั้งแรก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
และการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ใหใชสัดสวนรอยละ ๖๐ กรณี 
ประชาคมทองถ่ินมาประชุมไมถึงรอยละ ๖๐ แตไมต่ํากวารอยละ ๒๐ ใหดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน 
ตอไปได โดยใหช้ีแจงเหตุผลความจําเปนโดยละเอียดไวในรายงานการประชุม 

๔. ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชขอมูลจากแผนยุทธศาตรการ
พัฒนาและแผนพัฒนาสามปฉบับปจจุบัน มาทบทวนและปรับใชในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) โดยตองดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยในระยะเริ่มแรกของการจัดทําแผนพัฒนา ทองถ่ินสี่ป ให
จัดทําประชาคมทองถ่ินในระดับตําบลสําหรับองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลตําบล ระดับ ชุมชนเมือง
สําหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสําหรับเทศบาลนคร และระดับจังหวัดสําหรับองคการบริหาร สวนจังหวัด 
ทั้งน้ีสําหรับเมืองพัทยาใหพิจารณาใชรูปแบบเทศบาลนคร 

๕. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ตามเคาโครงแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 



 

-๖- 

๖. ใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สงรายละเอียดโครงการพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔) สําหรับประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา 
ทองถ่ินระดับอําเภอ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สําหรับเมืองพัทยาใหสงบัญชีประสานโครงการพัฒนาให 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

สรุปขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อแจง 
แนวทางการพัฒนาทองถ่ินรับทราบปญหาความตองการ ประเด็นการพัฒนา เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทํา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยใหนําขอมูลพื้นฐานจากหนวยงานตางๆและขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 
มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะห 
เพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๓. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
๔. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา 
ทองถ่ินสี่ปตอไป  

๔. การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) ไปสูการปฏิบัติ 

เพื่อใหแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปจัดทํางบประมาณตามปที่กําหนด 
ไว เชน การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ใหนําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินป พ.ศ. 
๒๕๖๑ ไปใช กรณีที่จะนําโครงการพัฒนาที่อยูในป พ.ศ.๒๕๖๒,๒๕๖๓,๒๕๖๔ไปดําเนินการ จะตองเขาสูข้ันตอน 
ของการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

เมื่อผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว ตองประกาศใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยทั่วกันภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา ๓๐ วัน ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน 

 
 



 

 

 

 

-๗- 

๕. การจัดทําแผนดําเนินงาน 
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๒. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ปดประกาศ 
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอย ๓๐ วัน 

แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
แผนการดําเนินงาน ตองจัดทําใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ 

รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิม่เติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจาก 
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินในปงบประมาณน้ัน การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร 
ทองถ่ิน 

๖.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน ประกอบดวย 
๑. สมาชิกสภาทองถ่ิน (ที่สภาทองถ่ินคัดเลือก) จํานวน ๓ คน 
๒. ผูแทนประชาคมทองถ่ิน (ที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือก) จํานวน ๒ คน 
๓. ผูแทนหนวยงานทองถ่ินที่เกี่ยวของ (ที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก) จํานวน ๒ คน 
๔. หัวหนาสวนการบริหาร (ที่คัดเลือกกันเอง) จํานวน ๒ คน 
๕. ผูทรงคุณวุฒิ (ที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลอืก) จํานวน ๒ คน โดยใหคณะกรรมการเลอืกกรรมการ

หน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคนและกรรมการอีกหน่ึงคน ทําหนาที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๒ ปและอาจ ไดรับการคัดเลือกอีกได 

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

เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรายงานผล และเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  

๔. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจมอบให
หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอน
ดําเนินการดังน้ี



 

 

 

-๘- 

๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ 
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

๒. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน  
๓. หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  
๔. ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล รายงาน

ผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เพื่อ ประเมินผล
การรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน  

๕. ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา 
ทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในที่เปดเผย ภายใน 
๑๔ วัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมนิผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย เปดเผยไมนอย
กวา ๓๐ วัน โดยอยางนอยปละ ๒ ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

๗.การกํากับดูแล 
๑. ใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ จัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใชจายงบประมาณตามแผนความตองการของงบลงทุน เพื่อ
พัฒนาองคกรกครองสวนทองถ่ินหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การต้ังงบประมาณอุดหนุนใหแกหนวยงานอื่น โดย ถือเปน
สาระสําคัญที่ตองพิจารณาโดยรายละเอียดของโครงการพัฒนาในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติและงบประมาณ รายจาย
ดังกลาวตองสอดคลองกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปกอนใหความเห็นขอบ 

๒. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
ประกอบดวย ปตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และ
อําเภอสะบายอย) ใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณากํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาให
เหมาะสมกับสถานการณที่เกิดข้ึนในพื้นที่ แตทั้งน้ีตองคํานึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๔๔๙ แนวทางการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดเปนหลัก 

๓. องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอในฐานะผูกาํกับดูแลองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามกฎหมาย พิจารณาดําเนินการแกผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณี 

๘. การจัดทํา แกไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา 
การจัดทํา แกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปที่ อยู

ระหวางดําเนินการหรือยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ จัดทํ า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๘ สําหรับแผนดําเนินงาน การติดตามและประเมนิผล แผนพัฒนา 
ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๔๔๙ ดวย 

การพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใชแผนพัฒนาสี่ปที่เพิ่มเติม เปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน การเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป มีข้ันตอนดังน้ี 
 
 



 

 

 

-๙- 

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่ เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
๒. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ิน พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่ เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
๓. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และ ประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสําหรับองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารทองถ่ิน
ตองเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการ บริหารสวนตําบล
เพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและ ประกาศใช กรณีแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป มีระยะเวลาการใชบังคับเหลืออยูไมถึง ๑๘๐วัน ไมให ดําเนินการเพิ่มเ ติมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

๑.๕ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง 

ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที ่๒) พ.ศ.

๒๕๕๙ 

๑.๖ วัตถุประสงคไนการจัดทําคูมือ 
การจัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน “การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน”ฉบับน้ีเพื่อชวยเสริมสรางความ

เขาใจใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลดําอาฮวน ใชเปน
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

-๑๐- 
 

สวนที่ ๒ 
แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏบิตัิงาน/กระบวนงานการจัดทาํแผน 

๒.๑ แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ : การจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน ๔ ปของเทศบาลเมอืงปรกฟา 
ขอกําหนดทีส่ําคัญ : ๑. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแตละข้ันตอน 
                         ๒. ความสอดคลองของแผนกับแผนพฒันาระดับตางๆ ตัวช้ีวัดกระบวนการ : จํานวนของ
ข้ันตอนตามกระบวนการทีส่ามารถดําเนินการแลวเสรจ็ตาม 
 
กําหนดเวลา 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑. ประชุมช้ีแจงการจัดทําแผนฯ ๑๘ ต.ค.๒๕๕๙ กองวิชาการและแผนงาน 

๒. ประชาคมระดับตําบล ๒๖ ต.ค.๒๕๕๙ นักวิเคราะห/ ผอ.กองวิชาการฯ 
/ปลัดฯ/จนท.กองวิชาการ/ 
คกก.จัดทําแผน/คกก.สนับสนุน 
แผนฯ/กํานัน ผูใหญบาน/ 
สมาชิกสภาฯ 

๓. รวบรวมขอมลู/ปญหา/ความตองการจากประชาคม
หมูบาน เพื่อจัดทําประชาคมระดับตําบล 

๒๖ ต.ค.๒๕๕๙ 
จนท.กองวิชาการฯ 
จนท.ผูรบัผิดชอบงาน/ 
คณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ 

๔. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน /คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผน 

๒๗ ต.ค.๒๕๕๙ 
จนท.กองวิชาการฯ 
คณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ 

๔.จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสีป่ ๒๘ ต.ค.๒๕๕๙ จนท.กองวิชาการฯ 
คณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ 

๖. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อพิจารณารางแผนฯ ๒๘ ต.ค.๒๕๕๙ กองวิชาการฯ/ปลัด/ 
คณะกรรมการพฒันาฯ 

๗. ประกาศใชแผนพฒันาทองถ่ินสีป่ ๓๑ ต.ค.๒๕๕๙ ผูบริหารทองถ่ิน 

 



 

 

 

-๑๑- 

 

แผนภาพข้ันตอนการดําเนินการจัดทําแผน 
 

 



 

 

 

-๑๒- 
 

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

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ หนวย 
ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

๑. แจง ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินในเขตจังหวัดที่ใชอยูในปจจุบันใหองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

อบจ. ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๒.จัดประชุมประชาคมทองถ่ินรวมกับคณะกรรมการพัฒนา 
อบจ.และคณะกรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ 
จังหวัด จัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการ 
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและแจง
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดทราบ 

อบจ. ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๓.การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ใหดําเนินการตาม ข้ันตอน 
ดังน้ี 

๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคม 
ทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อแจงแนวทางการ 
พัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการ 
พัฒนา เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา 
ทองถ่ินสี่ป โดยใหนําขอมูลพื้นฐานจากหนวยงานตางๆและ 
ขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณา 
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

อบต./เทศบาล 
และเมอืงพทัยา 

อบจ. 

ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํา
รางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

๓.  คณะกรรมการพัฒนาท อง ถ่ินพิจ ารณาร า ง 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

  

๔. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนา 
ทองถ่ินสี่ปและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบรหิารทองถ่ินเสนอ ราง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เพื่อใหความเห็นขอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณา 
อนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอไป 

  

 



 

 

 

-๑๓- 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ หนวยดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 
๔. จัดสงบัญชีประสานโครงการพัฒนาของอปท.สําหรับ 
ประสานโครงการพัฒนาอบจ.เพื่อเสนอคณะกรรมการ 
ประสานแผนฯระดับอําเภอ 

อบต./เทศบาล ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

สําหรับเมืองพัทยา ใหจัดสงบัญชีประสานโครงการ 
พัฒนาในระดับจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการประสาน
แผนฯ ระดับจังหวัด 

เมืองพัทยา ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๔. จัดการประชุมเพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการจาก 
ข้ันตอนที่ ๔ เพื่อจัดลําดับความสําคัญและจัดทําบัญชี 
โครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาของอปท.เสนอ 
คณะกรรมการประสานแผนฯระดับจังหวัดตามแบบที่ 
กําหนด 

คณะกรรมการ 
ประสานแผนฯ 
ระดับอําเภอ 

ภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๖.จัดการประชุมเพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการจาก 
ข้ันตอนที่ ๕ และนําเสนอบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
ของอบจ.พรอมแจงใหอปท.ในเขตจังหวัดทราบทุกแหง 

คณะกรรมการ 
   ประสานแผนฯ 
    ระดับจงัหวัด 

ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๗ .จั ดส งบั ญ ชี โค ร ง กา รพัฒนาที่ เ กิ น ศั กยภาพให 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) 

อบจ. ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 


