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บทนำ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
25๕๙ ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ ๑๙
ตุลาคม 2561 กาหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตลอดจนการดาเนินการ
ที่เกี่ย วข้องกับ แผนพัฒ นาท้องถิ่น ที่ป ระกาศใช้แล้ ว หรือดาเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผ ลใช้บังคับ
ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะกาหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น
รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา ๑๙ วรรคสาม กาหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการดาเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว
ประกอบกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗
กาหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปี
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัย
อานาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งกาหนดระยะเวลา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ ประกอบหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเวลา 5 ปี เพื่อมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดาเนินการระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าวข้างต้นมี
ดังนี้
1. ขัน้ ตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
ให้ เ ทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เมื อ งพั ท ยา และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
ดาเนิน การทบทวนแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น สี่ปีข ององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น เป็น แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ที่มี
ช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

-22. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอาเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอาเภอตามลาดับให้เป็นปัจจุบัน
2.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดในปัจ จุบัน ให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ในเขตจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด และคณะกรรมการประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ ด าเนิ น การทบทวนหรื อ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ให้ดาเนินการตามรูปแบบที่กาหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
๓.๑ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.๒ ในการทบทวนแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น อาจใช้ข้อมู ล
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยในระยะ
เริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้จัดทาประชาคมในระดับตาบลสาหรับ
องค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลตาบล ระดับชุมชนเมืองสาหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสาหรับ
เทศบาลนคร ระดับ จัง หวัด สาหรับ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด และสาหรับ เมือ งพัท ยาให้ใ ช้รูป แบบของ
เทศบาลนคร ทั้ง นี้ก ารจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่
22 มกราคม 2559 และหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวั น ที่ 3
พฤศจิกายน 2560 ประกอบกัน ทั้งนีใ้ ห้ดาเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
๓.๔ ครุภัณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่ง ก่อ สร้า งที่ต้อ งนามาบรรจุใ นแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ให้จัด ทา
เฉพาะครุภ ัณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่ง ก่อ สร้า งที่ อ ยู่ใ นโครงการพัฒ นาที่ดาเนิน การจัด ทาบริก ารสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับ ประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตาม
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.5 โครงการรายจ่ายตามแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจาหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องนามา
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้ น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
4. การนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ

-3เพื่อให้แผนพัฒ นาท้องถิ่นนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. การกากับดูแล
5.1 ให้ ผู้ ว่า ราชการจั งหวัดและนายอ าเภอก ากั บดู แลให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการ
ของงบลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณ
อุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น โดยถือเป็นสาระสาคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก่อนให้ความเห็นชอบ
5.2 การทบทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา (อาเภอจะนะ
อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณากากับดูแลให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ทาแผนพัฒ นาให้ เหมาะสมกั บสถานการณ์ที่ เกิ ด ขึ้น ในพื้ นที่ แต่ ทั้ งนี้ ต้อ งคานึ งถึ งระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เป็นสาคัญ
6. การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
แล้วเสร็จ

