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คํานาํ 
คูมือการปฏิบัติงานของฝายแผนและนโยบาย ซึ่งมีหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เลมนี้ 

จัดทําขึ้นเพื่อสรางความรูความเขาใจและเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผูที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของใน ขั้นตอน

การปฏิบัติงาน โดยไดรวบรวมความรูทางวิชาการจากแหลง ตางๆ และถายทอดประสบการณในการ จัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหผูที่ไดศึกษานําไปประยุกตใชหรือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวย องคการบรหิารสวน

ตําบลบางแกวฟา จึงได จัดทําคูมือการจัดแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบางแกวฟา หวังเปน

อยางย่ิงวาคูมือเลมนี้จะ เปนประโยชนตอสวนราชการและผูปฏิบัติงานสําหรับใชเปนแนวทางในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นใหมี ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งสามารถนําไปสูการปฏิบัติความสําเร็จ บรรลุเปาหมายตาม

วัตถุประสงคที่ กําหนดไว  

 

งานนโยบายและแผน 

องคการบริหารสวนตําบลบางแกวฟา 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

1.1 ความเปนมา  

นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทอํานาจหนาท่ีกวางมากข้ึน โดยไมเพียงแตมีหนาที่ใหบริการสาธารณะ 

พ้ืนฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตยังขยายบทบาทหนาที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ การ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนองคกรท่ีเปดโอกาสใหประชาคมทองถ่ิน ไดมี

สวนรวมในการบริหารและพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิม มากขึ้น  

 

1.2 หลักการและเหตุผล  

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถนํานโยบายและขอสั่งการของรัฐบาลและ 

กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติไดอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และเพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน มีหวงระยะเวลาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และ แผนพัฒนา

ภาค ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 จึงไดดําเนินการ

จัดทําระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.

2561 ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดลงนามในระเบียบดังกลาว เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2561 และไดลง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เลมท่ี 135 ตอนพิเศษ 246 ง ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต

วันถัดไปจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนมา 

 

1.3 ลักษณะของแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 แผนพัฒนาทองถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา 

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 

แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้น

สําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึง การเพ่ิมเติมหรือ

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนั้นแผนพัฒนาทองถ่ินจึงมีลกัษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้  

 

 



 
 

1. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

2. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ีชัดเจน และมี

ลักษณะเฉพาะตัวที่จะดําเนินการใหเกิดผล  

3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ และ

กิจกรรมสาธารณะ ตามที่กําหนดในปนั้น  

4. เปนเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ รายจาย

ประจําป 

 

1.4 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

1. เพื่อใหการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชน 

โดยมีแผนพัฒนาเปนเคร่ืองมือชวยผลักดัน และสนับสนุน  

2. เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และ 

การจัดทํางบประมาณประจําป  

3. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพ่ือเปนการประเมินผลการพัฒนาในชวงเวลาที่กําหนด 

วาสามารถสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายหรือไม  

4. เพ่ือเปนการจัดเตรียมแผน โครงการตางๆใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําป และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดทันทีที่ไดรับงบประมาณ  

1.5 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินมีอยู

หลากหลายประการสามารถสรุป ไดดังนี้  

1. การบรรลุจุดมุงหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจและวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว ซึ่ง

จุดมุงหมาย (Attention of Objectives) มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการวางแผนเพราะการวางแผนทุกคร้ัง

ยอมตองมีจุดหมายปลายทางที่กําหนดไวถาจุดมุงหมายที่กําหนดไวมีความชัดเจน ก็จะชวยใหการปฏิบัติ ตามแผน

มีทิศทางมุงตรงไปสูจุดมุงหมายที่กําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี  

2. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญา

เพื่อ คิดวิธีการใหองคกรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานฝายตางๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดําเนิน

มี ความสอดคลองตอเน่ืองกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ที่ทําซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชน จาก

ทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคานับวาการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะกอใหเกิดความ ประหยัด  

3. ลดความไมแนนอน (Reduction of uncertainty) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการ

ลด ความไมแนนอนในอนาคตลง เน่ืองจากการใชจายและการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขึ้นอยู

กับสภาพการณทางเศรษฐกิจ และสังคมสวนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงใหเกิดความแนนอนในการใช 

งบประมาณ เนื่องจากผานการวิเคราะหพ้ืนฐานของขอเท็จจริง  



 
 

4. ผูบริหารทองถิ่นใชเปนเกณฑในการควบคุม (Basic of Control) การดําเนินกิจกรรม ของ

องคการบริหารสวนตําบลบางแกวฟาได เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกออกจากกันไมได ตอง   

ดําเนินการคูกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การควบคุมจะทําใหการใชงบประมาณและการดําเนิน โครงการ

สัมพันธกัน  

5. ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ชวย

ให สรางความมั่นใจในเร่ืองความเปนเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคการบริหารสวนตําบลบางแกวฟาใน

อนาคต ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ท่ีวางไว มุงไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน  

6. แผนพัฒนาทองถิ่นเปนเครื่องมือชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดพิจารณาถึง ความ

เชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินกิจกรรมตางๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเปน

อุปสรรคตอกัน  

7. เพ่ือใหสามารถตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และการใชทรัพยากรการ

บริหารงาน ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสดุ ชวยใหผูบริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรดาน

การ บริหารท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางถูกตอง  

8. สามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินงานในอนาคต โดยจุดมุงหมายที่ชัดเจนและยั่งยืน ใน

การพัฒนา 

9.สามารถนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติไดตรงกับวัตถุประสงค นโยบาย และเปาหมาย ตามกล

ยุทธ ที่กําหนด 

10. ทําใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินมีความตอเนื่อง ไมมีรูปแบบที่ตายตัว 

(สามารถ ยืดหยุนได) มีเอกภาพ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และสามารถสรางระบบการติดตามประเมินผล 

1.8 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  

ขอ 17 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ 

ที่เก่ียวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่

เก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนด

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก หนวยงานตางๆและขอมูล ใน

แผนพัฒนาหมูบานหรือชุมชน มาพิจารณาประกอบการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแนวทางและขอมูล นํามา

วิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(4) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนมุตัิรางแผนพัฒนาทองถิ่น และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  



 
 

ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ินเมื่อผูบริหารทองถิ่นได 

เห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นที่แกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา สามสิบวัน นับ

แตวันที่ผูบรหิารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน และจังหวัดทราบดวย  

ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่

เพิ่มเติม พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น ที่

เพิ่มเติม สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบล

พิจารณาตามมาตรา 46 แหง พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย เมื่อ

แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให ผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต วันที่ผูบริหารทองถิ่น

ประกาศใช  

ขอ 22 /1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของ 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงใหสภา

องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ.2537 ดวย 

เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว 

ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแต

วันที่ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  

ขอ 22/2 ในกรณีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งานพระ

ราชพิธี รัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหาร ทองถิ่น สําหรับ

องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให สภาองคการบรหิารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537 ดวย และเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ไดรับความเห็นชอบแลวใหปดประกาศให

ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ ไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  

ขอ 24 เมื่อประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นแลว ตองแจงสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ 

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแต วันที่

ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีแผนพัฒนาทองถ่ินมีระยะเวลาการใชบังคับ

เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันไมให ดําเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

 


