
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เริ่ม (พ.ศ.2561-2564 ) 
           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 
- บังคับใช้ วันที่   29  กันยายน   2559 
-   มีรายละเอียด แผนงานและโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้

เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ละปี เป็น
ระยะเวลาสี่ปี  ซึ่ งสามารถ เพ่ิม เติม  เป ล่ียนแปลงได้  ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 

- แผนฯ เป็นอ านาจหน้าที่ ของ อปท.ตามที่กฎหมายก าหนด 
- เพื่อบูรณาการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทั้งในองค์กร และหรือ

หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ/เอกชน เข้าด้วยกัน 
โครงสร้างรายได้ท้องถิ่น 
1. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 
2. รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรหรือแบ่งให้ 
3. เงินอุดหนุนจากรัฐ และการถ่ายโอนภารกิจ 
4. รายไดอ้ื่นๆ 
เหตุผลในการแก้ไขระเบียบฯ (ฉบับที่ 2 ) 
- เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.

2534 ม 53/1 
- เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ม.18- ม.19 
- เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลาการประสานแผนพัฒนาจังหวัด 
- เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับการจัดท า

งบประมาณของรัฐบาลตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 58 
ประเด็นส าคัญในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ 

- เปล่ียนแปลงชื่อแผน 
- ยกเลิกและแก้ไขค านิยามบางส่วน 
- ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
- กระบวนการ ขั้นตอน และห้วงเวลาในการจัดท าแผน 
- การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผน การน าแผนไปใช้ 
- การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- การติดตามและประเมินผล  

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี  ต้ องก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือชุมชน 

ข้ันตอนของการจัดท าแผนฯ ตามนัยระเบียบฯ ข้อ 17 ก าหนดไว้
โดยสรุปว่า 
1.คระกรรมการการพัฒนาฯ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการ/ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อ  
   1.1 แจ้งแนวทางพัฒนา รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น
การพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ความช่วยเหลือทางวิชาการ แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม 
1.3 ก าหนดแนวทางการจัดท าแผน 

   1.4 น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนมาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนา 
2.คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดท าร่างแผนฯ เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาฯ 
3.คณะกรรมการพัฒนาฯพิจารณาร่างแผนฯเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนฯ และประกาศใช้ 

ในกรณีของ อบต.ต้องเสนอต่อสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้ว
ผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในทางปฏิบัติ  ตามแนวทาง
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยสรุป 
ในระดับ อปท. (ระดับพื้นที่) มีขั้นตอนดังนี้ 
1.รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท าแผนฯ จาก 

1.1 ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
1.2 ภารกิจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนตามกฎหมายกระจายอ านาจ 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับจังหวัด 
1.4 กรอบและแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 
1.5 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภา 

   1.6ข้อมูลจากการจัดประชาคมหมู่บ้าน 
1.7 ข้อมูลจากแผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
1.8 ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.น าข้อมูลจากข้อ 1 มาวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาโดยต้องค านึงถึงสถานะการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ 
3.จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาเพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
5.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนฯ และประกาศใช้แผนฯ 
(กรณี  อบต.ต้องเสนอต่อสภาฯเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น) 
ประเด็นส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.การประชุมประชาคม 
2.การมีข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน เช่ือถือได้ และเพียงพอ 
3.มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสามารถอธิบายได้ 
4.การพิจารณาร่างแผนฯและโครงการที่จะบรรจุลงในแผนฯ ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์คลังของตนเอง 
5.การอนุมัติและประกาศใช้บังคับ 
6.การน าไปปฏิบัติได้จริง 
ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
1.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
2.ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 
3.ยุทธศาสตร์ คสช. 
4.นโยบายของรัฐบาล 
5.ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
6.ยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัด 
การทบทวน 
1.ระเบียบเปิดช่องให้มีการทบทวน 
2.การทบทวนไม่ใช่การจัดท าแผนขึ้นมาใหม่ 
ใครมีสิทธ์ิในการขอหรือเสนอขอหรือก าหนดให้ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
1.คณะกรรมการ/กรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2.คณะกรรมการ/กรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ 
3.ประชาคมท้องถิ่น 
4.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย หรือประชาชนในท้องถิ่น 



5.ผู้มีอ านาจ รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนฯก าหนดให้
มีการทบทวน 
แนวทางการเช่ือมโยงและบูรณาการแผนฯปีงบประมาณ 2562
ก าหนดไว้โดยสรุปว่า 
1.ให้ อปท.สนับสนุนตามอ านาจหน้าที่การจัดท าแผนชุมชน/หมู่บ้าน 
แผนชุมชนต าบลดังนี้ 
   (1) การทบทวนแผนชุมชน/หมู่บ้านโดย กรรมการหมู่บ้าน
(สนช.พช.อ.สนับสนุน) 
   (2 ) จัดท าแผนชุมชนต าบลตามระเบี ยบ มท.ศอช.2551 
(สนช.พช.อ.สนับสนุน) 
2.อปท.จัดเวทีประชาคมแบบประชารัฐ เพื่อพิจารณาโครงการตาม
แผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนชุมชนต าบล 
3.การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ต้องด าเนินการตามกระบวนการที่
ก าหนดไว้ในข้อ 22 ของระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดท าแผน ของ 
อปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
กรณีเพิ่มเติม 
1.เป็นเร่ืองที่ไม่มีอยู่ในแผนฯ ที่ประกาศใช้ 
2.เป็นเรื่องที่มีในแผนฯ แต่ไม่ตรงกับปีงบประมาณที่จะด าเนินการ 
เช่นโครงการฯ /กิจกรรมต่างๆ 
กรณีเปลี่ยนแปลง 
1.เป็นเรื่องที่มีอยู่ในแผนฯ ที่ประกาศใช้ แต่จ าเป็นต้องปรับเปล่ียน ซึ่ง
ท าให้สาระส าคัญต้องเปล่ียนไป เช่น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา 
แผนงาน รายละเอียดในโครงการ/กิจกรรมที่จะท าในแต่ละปี โดยเฉพาะ
โครงการ/กิจกรรมที่จะน าไปตราเป็นเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณ 
การเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงแผน(ตามระเบียบข้อ 22)มีขั้นตอนดังน้ี 
1.คณะกรรมการสนับสนุนฯจัดท าร่างแผนการพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาฯ 
2.คณะกรรมการพัฒนาฯและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนฯ ที่
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหาร 
3.ผู้บริหารพิจารณาและอนุมัติร่างแผนและประกาศใช้ 
4.ในกรณีทีแผนฯ มีระยะเวลาใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน 
ไม่ให้ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 
5.การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนฯ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

6.กรณีแก้ไขซึ่งไม่ท าให้สาระส าคัญเปล่ียนไปเป็นอ านาจของผู้บริหาร 
หลักการส าคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
1.มีประชาคมเข้าร่วมร้อยละ 60 
2.หากไม่ถึงตามข้อ 1 ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  และต้องบันทึก
เหตุผลลงในรายงานการประชุม 
3.ยึดหลักประชารัฐ ( ภาคราชการ +เอกชน+ประชาชน ) 
4.ด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.จัดตั้ง     
( พ.ร.บ. สภาต าบล+อบต.ฯ มาตรา 69/1 ) 
ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1.คณะกรรมการสนับสนุนฯ รวบรวมข้อมูลจัดท าร่างแผนด าเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนา 
2.คณะกรรมการพัฒนาฯ พิจารณาเสนอผู้บริหาร อปท.ประกาศใช ้
3.ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม 
1.ภายหลังจาก อปท.ได้จัดท าแผนด าเนินการเสร็จแล้ว  หากมีการจัดท า
งบประมาณเพิ่มเติม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วย
ราชการ ส่วนราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ อปท.ในปีงบประมาณนั้นเพิ่มเติมให้จัดท า
แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน โดยให้จัดท า
เป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม  ครั้งที่ 1,2,3,4,.............. 
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  4  ปี 
1.คณะกรรมการฯ จะต้องด าเนินการให้คะแนนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน  60  วัน นับจากวันประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายโดยแบ่งเป็น 
2.การประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ 
3.การประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ  
4.ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามข้อเท็จจริง 
5.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผน
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“เรียนรู้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมืออาชพี
ครบถ้วนทุกขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายและ

หนังสือสั่งการ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส านักงานปลัด 
โทร.  034-636828 ต่อ 444 

โทรสาร.  034-636828 ต่อ 200 
 


