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กระบวนการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548
1.

บทนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นหัวใจสาคัญประการหนึ่งในการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึง่ ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กาหนดให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่ ว นตาบล ต้องจัดทา
แผนพัฒ นาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กาหนดรายละเอียดของกระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตั้งแต่การจัดทา การนาไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล บทความนี้ จึงอธิบายรายละเอียด
กระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่นข้างต้น ประกอบด้วย ประเภทและลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.

ประเภทและลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 จาแนกแผนพัฒนาท้องถิ่นออกเป็น 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปี โดยมีลักษณะดังนี้
2.1 แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา เป็ น แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในระยะยาว เพื่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการ
พัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนบริห ารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และชุมชน
รวมทั้งสอดคล้องบริบทการพัฒนาของท้องถิ่น
2.2 แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวน เพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
ทั้งแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกัน
โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นเสมือนแผนตั้งต้น ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องทา
เป็นอันดับแรก เพราะเป็นเสมือนกรอบทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว โดยมีวิสัยทัศน์ ที่แสดง
ถึงเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น กาหนดไว้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระยะ 5 ปี หมายความว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้าการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะไปสู่
วิสัยทัศน์ที่วางไว้ให้ได้ ส่วนแผนพัฒนาสามปี จะเป็นแผนที่แสดงรายละเอียดที่ประกอบด้วยโครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และงบประมาณที่จะดาเนินการ ซึ่งความสาเร็จของแผนพัฒนาสาม
ปี จะเป็นสิ่งสะท้อนให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุเป้าหมายไปด้วย ดังนั้น โครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามปี จึงเป็นโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

2
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
แผนพัฒนา 3 ปี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา
โครงการ

โครงการ
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กิจกรรม
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ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
3.

กระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่น
กระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่น เริ่มต้นจาก การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเป็นลาดับแรก ซึ่งเป็นเสมือนกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นใน
ระยะ 5 ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้น ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นควรตามสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่
โดยแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และโครงการ ที่จะทา
เพื่อให้บรรลุผล หลังจากนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแนวทางในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี ซึ่งระบุรายละเอียดของโครงการ ตามที่กาหนดไว้ภายใต้แนวทางการพัฒนา และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
งบประมาณ และผู้ รั บผิดชอบ เป็นต้น หลังจากนั้น เมื่ อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทราบรายรับ หรือ
งบประมาณที่คาดว่าจะทาได้ในปีงบประมาณนั้น ก็คัดเลือกโครงการจากแผนพัฒนาสามปีในปีแรก ไปจัดทา
เป็ นงบประมาณรายจ่ ายประจาปี หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เมื่อผ่ านการอนุมัติแล้ ว จัดทาเป็นแผน
ดาเนินงาน และหน่วยงานเจ้าของโครงการนาโครงการเหล่านั้นไปปฏิบัติ ระหว่างปีงบประมาณ มีการติดตาม
ผลการดาเนินงาน เพื่อทราบว่าได้ดาเนินการโครงการต่าง ๆ ไปถึงไหนแล้ว จะปรับเปลี่ยนอย่างไร และสิ้น
ปีงบประมาณมีการประเมินผล เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานในรอบปี
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คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

 รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้

พิจารณา

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนเสีย มาวิเคราะห์และจัดทา
แผนยุทธศาสตร์
 จัดทาแผนพัฒนา 3 ปี

 กาหนดแนวทางและวิธีการ
 ดาเนินการ (ทาเอง หรือให้

หน่วยงานภายนอก)
 รายงานผลการติดตามฯ

อนุมัติ
พิจารณา

ผู้บริ หาร อปท.

จัดทาแผน

การติดตามและ
ประเมินผล

กระบวนการ

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล

การแปลงแผน
สูก่ ารปฏิบตั ิ
 ข้อบัญญัต/ิ เทศบัญญัติ
 แผนดาเนินงาน

กระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประสบผลสาเร็จ ต้องประกอบด้วยองค์กรหรือ
ผู้รับผิดชอบทาหน้าที่ในการจัดทา ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล และมีกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ดังนี้
3.1.1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์กรหรือคณะบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี น ายกองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น
ประธาน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการอื่นรวม
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 16 คน ประกอบด้วย
(1) ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน 3 คน ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และหัวหน้าส่วนบริหารทาหน้าที่จัดทาแผน
(2) ภาคราชการหรือรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
(3) ภาคประชาชน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ผู้แทนประชาคม
ท้องถิ่น 3-6 คน
คณะกรรมการชุ ดนี้ มีอ านาจหน้าที่ ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดย
พิจารณาจากอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจ แผนยุ ทธศาสตร์การพั ฒนาประเทศ จังหวัด กลุ่ มจังหวัด กรอบนโยบาย

4
ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลง
ต่อสภาท้องถิ่น และแผนชุมชน
2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น ประกอบด้ว ย ปลั ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ มีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และภาคประชาชน อีก 3 คน เป็นกรรมการ ซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้ ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วนามายกร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ประธาน และให้ความเห็นชอบ ต่อไป (ยกเว้น องค์การบริหารส่วนตาบล ต้ องผ่านความเป็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย) สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมา ก็ให้มีการทบทวนตรวจสอบว่า คณะกรรมการดังกล่าว มีท่าน
ใดหมดวาระลง เพื่อจะได้สรรหาบุคคลอื่นเข้ามาทาหน้าที่แทนในปีงบประมาณปัจจุบัน
3.1.2 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนตั้งต้น หรือเป็นกรอบแนวคิดหลักในการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเวลาที่กาหนดในอนาคต ซึ่งบางแห่งกาหนดไว้ 5 ปี 7
ปี 10 ปี หรือมากกว่านั้น ตามสภาพความซับซ้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่ง โดย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา บางครั้งเรียกว่า “แผนกลยุทธ์” ในองค์กรภาคธุรกิจ โดยมีเป้าหมาย เพื่อ
กาหนดทิศทาง เป้าหมายขององค์กรในระยะไกลให้สามารถดารงอยู่ได้ ท่ามกลางคู่แข่งขันที่มากขึ้น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หรือแผนกลยุทธ์ มี “วิสัยทัศน์ (vision)” เป็นภาพร่างที่สมาชิกองค์กร
กาหนดขึ้นและต้องการไปให้ถึง มีพันธะกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา และโครงการ
พัฒนาเป็นองค์ประกอบย่อยลงมา
สาหรับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 มีขั้นตอน ดังนี้
1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น
การพัฒ นา และประเด็น ที่ เกี่ย วข้องตลอดจนความช่ว ยเหลื อทางวิช าการ และแนวทางปฏิบัติ ที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นา
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลนามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4) ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ น า และ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
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อย่ า งไรก็ ต าม ในภาคปฏิ บั ติ ข องการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา มี
กระบวนการในการจัดทา ดังต่อไปนี้
(1) การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งวิสัยทัศน์นี้เป็นวิสัยทัศน์
ร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ประชาชน
ในเขตพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
การสร้ างวิ สั ยทั ศน์ มั กใช้ กระบวนการวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมองค์ กร หรื อ
SWOT โดยการค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วกาหนดว่า
ในอนาคตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไปทางไหน เป็นอย่างไร เช่น “ประชาชนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องมีความยากจนลดน้อยลง” ซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนด ต้องมีความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนให้เกิดผล
สาเร็จตามระยะเวลาที่แผนยุทธศาสตร์กาหนดไว้ ดังนั้น วิสัยทัศน์จึงไม่ใช่คาขวัญที่กล่าวไว้ลอย ๆ ให้สวย
หรู แต่ไม่มีรูปธรรมบอกว่าจะทาอะไร
โดยทั่วไปเรามักใช้ การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการ
สร้างวิสัยทัศน์ เนื่องจาก SWOT เป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรได้อย่างรอบ
ด้านทั้งสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก อย่างไรก็ตามยังสามารถใช้เครื่องมือหรือกระบวนการอื่น
มาช่วยเป็นเครื่องมือในกระบวนการสร้างได้ ไม่จาเป็นต้องยึดติด SWOT เพียงอย่างเดียว เช่น การ
นากระบวนการ AIC มาใช้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นจากการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ แสดงภาพที่อยากเห็นในอนาคตร่วมกัน แต่เป็นภาพที่สามารถทาได้ ไม่ใช่แค่ฝัน แล้ว
แปลงภาพเหล่ า นั้ น เป็ น ตั ว อั ก ษร เรี ย บเรี ยงให้ เ ป็ นวิ สั ย ทั ศ น์ เพราะหั ว ใจส าคั ญ ของวิ สั ย ทั ศ น์
นอกเหนือจากความเป็นรูปธรรมที่ปฏิบัติได้แล้ว สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องต้องกันว่าต้องเป็น
เช่นนี้
(2) พันธกิจ (Mission) หรือบางสานักเรียก ภารกิจ เป็นสิ่งที่เราต้องทาเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ เช่น องค์กรของเราตั้งจุดมุ่งหมายว่านักกีฬาของเราจะต้องชนะคะแนนรวมใน
การแข่งขันกีฬาระดับภาค ซึ่งเปรียบเสมือนวิสัยทัศน์ที่เราตั้งเอาไว้ ดังนั้น จึงมีพันธกิจที่ต้องทาเพื่อให้
ไปสู่ชัยชนะที่เราตั้งจุดมุ่งหมายไว้ โดยการฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างสม่าเสมอ การหาผู้สนับสนุนเพื่ ออัด
ฉี ด เงิ น ให้ กั บ นั ก กี ฬ าให้ นั ก กี ฬ ามี ก าลั ง ฮึ ก เหิ ม ที่ จ ะชนะ การหาโค๊ ช ที่ มี ค วามสามารถ เป็ น ต้ น
เช่นเดียวกับการทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเราบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางกันไว้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น คือ ผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น ต้อง
กาหนดพัน ธกิจ ที่ ต้อ งท าเพื่ อ ให้ วิ สั ย ทั ศน์ ที่ก าหนดไว้ บ รรลุ ผ ล ซึ่ ง เป็ น พัน ธกิจ ที่เ ชื่ อมโยงกั บการ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ เช่น การพัฒนาบุคลากร การให้ความรู้กับประชาชน ฯลฯ เป็นต้น
(3) จุ ดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (gold) ซึ่งเป็นเป้าหมายของแผน
ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นฉบับ นี้ ต้ องการบรรลุ ผ ลอะไร เช่น แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือต้องการให้
ยาเสพติดหมดไป หรือขยะหมดไปจากชุมชน หรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมาก
ขึ้น ฯลฯ ขึ้นอยู่กับว่าวิสัยทัศน์ที่วางไว้ เป็นเช่นไร
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy) ยุทธศาสตร์หรือบางครั้งเรียกว่ากลยุทธ์
เป็นการบอกว่า “เราจะทาอย่างไร เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้” ยุทธศาสตร์ เป็นคาที่นิยมใช้
ในวงการทหาร เนื่องจากการสู้รบกั บศัตรูในสนามรบ ถึงแม้จะมีอาวุธครบมือ ทันสมัย แต่ก็ไม่อาจ
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ประกั น ได้ว่ า จะชนะศั ต รู เ สมอไป เช่ น สงครามระหว่ า งกองทั พ สหรั ฐ ฯ กั บ เวีย ดนาม ที่ ส หรั ฐ มี
เครื่องบินรบ อาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยกว่ามาก แต่ในที่สุดสหรัฐยอมแพ้เวียดนาม เพราะเวียดนามมี
ยุทธศาสตร์ ในการรบอย่ างเหนื อชั้ น นอกเหนือจากจิตใจที่มุ่งมั่นที่สุ ด คาว่า “ยุทธศาสตร์ ” ถูก
นามาใช้ในวงการธุรกิจ การค้า เนื่องจากการค้า ธุรกิจ ต่างก็มีคู่แข่งเช่นกัน การที่จะมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดและน ามาสู่ ผ ลก าไรของการประกอบการ ต้อ งอาศัย กลยุท ธ์ที่ เหนือชั้ นไม่น้ อยเช่ นกั น
เช่นเดียวกันการบริห ารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแม้จะไม่มีศัตรู หรือคู่แข่งที่ชัดเจน
เหมือนทหาร และธุรกิจ การค้า แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ นับวันอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ซับซ้อนมากขึ้น ทั้งสภาพปัญหาที่ต้องเผชิญ เช่น ปัญหาขยะ ยาเสพติด ความยากจน มลพิษ ภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งผู้คนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หลากหลายมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
สิ่งเหล่านี้ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคิดเพียงแก้ไขปัญหาให้หมดไป เหมือนที่ผ่านมาไม่ได้แล้ว
เพราะมันซับซ้อน หลากหลายกว่าที่ผ่านมา บางครั้งยิ่งแก้ ยิ่งมีปัญหามากขึ้น ยากขึ้ น ดังนั้น จึงต้อง
จัดการเชิงกลยุทธ์ หรือมียุทธศาสตร์ในการจัดการ คนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาร่วมมอง
กันไปข้างหน้า มองในอนาคต 5 หรือ 10 ปีข้างหน้า อยากให้พื้นที่ของเขาเป็นเช่นไร กลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ การคิดที่จะไปสู่สิ่งนั้นให้สาเร็จให้ ได้ ซึ่งไม่อาจจะทาได้ด้วยกลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์เดียว แต่ต้องใช้หลากหลายวิธี แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์
จึงต้องมุ่งไปที่ “วิสัยทัศน์” ที่วางไว้ในตอนต้น
(5) แนวทางการพัฒนา (method) จะเป็นสิ่งที่บอกรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นว่า
ถ้าใช้กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์แบบนี้ จะมีแนวทางอย่างไร ทาให้ยุทธศาสตร์เกิดการขับเคลื่อนจนบรรลุ
“วิสัยทัศน์” แต่แนวทางการพัฒนาจะมีรูปธรรมมากขึ้นจนเริ่มเห็นภาพ แต่ยังไม่สามารถระบุรูปร่างที่
ชัดเจน หรือทราบได้ว่าทาที่ไหน อย่างไร ใช้งบประมาณเท่าใด ใครรับผิดชอบ แนวทางการพัฒนา
เช่น การให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งการให้ความรู้นี้ เป็นแนวทางหนึ่งที่อาจจะช่วยให้เด็กป้องกัน
ตนเองจากภัยธรรมชาติได้ ส่วนการให้ความรู้นั้น มีหลากหลายวิธี นั่นจึงกล่าวรายละเอียดในโครงการ
ว่า เป็นการให้ความรู้อย่างไร เช่น โครงการฝึกอบรมฯ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ เป็นต้น
เช่นเดียวกัน ยุทธศาสตร์หนึ่ง ๆ จะมีหลายแนวทางที่ทาให้ยุทธศาสตร์เกิดการขับเคลื่อนได้ ไม่ใช่
กาหนดไว้เฉย ๆ อธิบายในเชิงความสัมพันธ์ไม่ได้
(6) โครงการ/กิจกรรม (Projects) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จะมีรายละเอียด
ที่เชื่อมโยงตั้งแต่วิสัยทัศน์ มาสิ้นสุดที่โครงการ/กิจกรรม ซึ่งโครงการจะเป็นการบอกว่าถ้าจะให้แนว
ทางการพัฒนาที่กาหนดไว้บรรลุผล และส่งผลให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกิดการขับเคลื่อนจะต้องทา
อะไร (What) ดังนั้น โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ จึงไม่สามารถกาหนดไว้ได้
อย่างลอย ๆ แต่ต้องมีการคิดและพิจารณาอย่างรอบด้าน มองอย่างเชื่อมโยงทาให้แผนยุทธศาสตร์
เกิดผล ไม่ใช่จะเขียนโครงการ/กิจกรรมอะไรก็ได้
3.1.3 การจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมขององค์กรปกครองส่ วน
ท้ อ งถิ่ น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การก าหนดรายละเอี ย ด
โครงการพั ฒนาที่ จั ดท าขึ้ นส าหรั บปี งบประมาณแต่ ละปี ซึ่ งมี ความต่ อเนื่ องและเป็ นแผนก้ าวหน้ า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน)
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการ
ทบทวนและจัดทาทุกปี เป็นแผนที่แปลงจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน โดย
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การยึดเอาโครงการที่จัดทาและจัดหมวดหมู่ไว้ตามแนวทางการพัฒนา และยุทธศาสตร์การพัฒนา ใน
แผนยุทธศาสตร์ฯ เพียงแต่แผนพัฒนาสามปี นาโครงการเหล่านั้นมาจาแนกรายละเอียดที่ชัดเจนมาก
ขึ้น กล่าวคือ มีชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ผลลัพธ์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินงาน และผู้รับผิดชอบ
นอกจากนี้ บางโครงการไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีเดียว ดังนั้น
ผู้จัดทาแผนต้องกาหนดว่าเสร็จภายในปีไหน ทาปีไหนบ้าง และประการสาคัญ ต้องพิจารณาว่า การ
ทาโครงการในแต่ละช่วงเวลา มันมีผลต่อในภาพรวมของแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนั้น ให้เกิดผลสาเร็จ
ด้วย ไม่ใช่จะทาปีไหนก็ได้ บางโครงการที่ต้องทาต่อเนื่องหลายปี ในปีแรก ๆ เป็นความสาเร็จใน
เบื้องต้น ความซับซ้อนของผลสาเร็จโครงการจะมีมากขึ้นในปีหลัง ๆ
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
การจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒ นาสามปี
โดยเฉพาะในแผนประจาปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี จะต้องมีสภาพความพร้อมของโครงการ
อย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. โครงการ/กิจกรรม ที่จะดาเนินการต้องมีความแน่นอน โดยมีการประเมิน
ถึงความเป็นไปได้รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียด
ทั้งนี้เพื่อให้สามารถที่จะนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ ต่อไป
สาหรับขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 มีดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒ นาท้อ งถิ่นร่ ว มกั บประชาคมท้องถิ่ นกาหนดประเด็ น
หลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชน โดยนาข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนนามาพิจารณาประกอบการจัดทา
2. คณะกรรมการสนับ สนุนการจัด ทาแผนพัฒ นาท้องถิ่ นรวบรวมประเด็ น
หลั ก การพั ฒ นาปั ญ หาความต้ อ งการ และข้ อ มู ล น ามาจั ด ท าร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี แล้ ว เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒ นาท้ อ งถิ่ นพิ จ ารณาร่ า งแผนพั ฒ นาสามปี เพื่ อ เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่นนาร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอขอรับการอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น และประกาศใช้
3.2. การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
แผนพัฒนาทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เป็นเพียงกรอบแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ถึงแม้แผนพัฒนาสามปี จะกาหนดรายละเอียดไว้ชัดเจนว่ามี
งบประมาณ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน แต่ก็ยังไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะยังไม่รู้
ว่ามีงบประมาณที่จะนามาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ หรือโครงการเหล่านั้นจะมีการนาไปสู่การปฏิบัติ
หรือไม่ ดังนั้นในขั้นตอนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ จึงเป็นการระบุชัดเจนว่า โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนา
3 ปีของปีนั้น มีการดาเนินการอย่างแน่นอน ซึ่งในขั้นตอนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ และการจัดทาแผนดาเนินงาน ดังนี้
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3.2.1 การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1) ลักษณะของงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ซึ่งอาจจัดทางบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการได้โดยได้รับความเป็นชอบจากสภาท้องถิ่น นอกจากนี้ งบประมาณรายจ่ายทั้ง 2 ประเภท
สามารถตั้งจ่ายช่วยเหลือระหว่างกันได้
1.1) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประกอบด้วย รายจ่ายงบกลาง และ
รายจ่ายตามแผนงาน โดยรายจ่ายตามแผนงาน จาแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ รายจ่ายประจา และ
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
(1) รายจ่ายประจา ประกอบด้วย หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน และ
หมวดรายจ่ายอื่น
(2) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
1.2) รายจ่ายงบกลาง ประกอบด้วย ค่าชาระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย
รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสารองจ่าย เงินที่งบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะ
กาล เงินค่าทาศพ
2) วิธีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
การจัดทางบประมาณรายจ่าย ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทาประมาณการรายรับและประมาณ
การรายจ่าย และรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคานวณขอ
ตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ (ปลัด อบจ./เทศบาล/อบต.) จากนั้นเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ทาการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อคณะผู้ บริ หารท้องถิ่ น พิจารณาอนุมัติ ให้ ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ ว ให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทาร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง
เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
กรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถนาร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น
แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้รายงานนายอาเภอ หรือ
ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ สาหรับเทศบาล หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่
สามารถนาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ 15 สิงหาคมของปีงบประมาณปัจจุบัน
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หัวหน้ าหน่วยงาน

รวบรวมการเงินและสถิติ

ตั้งงบประมาณ

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย

คณะผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติวงเงินให้ตั้งงบประมาณ
เสนอร่าง งปม. ต่อสภาท้องถิ่น
(ภายใน 15 ส.ค.)
สภาท้องถิ่นเห็นชอบร่างฯ
เสนอ ผวจ.
เทศบัญญัติ/ ข้อบัญญัติ

ขั้นตอนการจัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
3.1 อานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายต่าง ๆ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย
3.2 อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ได้แก่ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง
4) การควบคุมงบประมาณ
4.1) ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกัน
ในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบีย บ ข้อบังคับ คาสั่ งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหั วหน้าหน่วยงานคลังเป็น
ผู้ช่วยเหลือและให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ
(1) ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน
(2) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้
(3) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน
4.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามข้อความที่
กาหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้องมีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่ายได้ และมีเงินรายได้เพียงพอที่จะ
เบิกจ่ายได้
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4.3) บรรดาเงิ น ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ ไม่ ว่ า จะได้ รั บ ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือได้รับชาระตามอานาจหน้าที่ หรือสัญญา หรือรับจากการให้ หรือใช้
ทรัพย์สินหรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของทางราชการ หรือองค์กรเอง ให้นาส่งเป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เว้ นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนดเป็นอย่างอื่น
4.4) บรรดาเงิ น ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นได้ รั บ จากผู้ อุ ทิ ศ ให้ โ ดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายในกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ให้จ่ายเงิน
หรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับนั้น และไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้น
แต่มีเงินเหลือจากการใช้จ่ายนั้น และผู้อุทิศให้ไม่ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นาส่งเป็นรายได้
4.5) การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม หรือ
เงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใด ที่มีลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนิ น การตามที่ร ะบุ ไว้เป็ น การเฉพาะโดยไม่มีเงื่อนไข ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นพิจารณา
ดาเนินการตามทีร่ ะบุไว้ โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย
4.6) เงินที่ได้รับลักษณะค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สิน
และจ าเป็ น จะต้องจ่ ายเพื่อบู ร ณะทรัพย์สิ น หรือจัดให้ ได้ทรัพย์สิ นคืนมา ให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นพิจารณาดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย
4.7) รายรั บที่ เ ป็ น สถานพยาบาล สถานการณ์ ศึ ก ษา หรือ สถานอื่ น ใดที่
อานวยบริการเป็นสาธารณประโยชน์ หรือประชาสงเคราะห์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเงินไป
ใช้จ่ายได้แต่เฉพาะตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้เท่านั้น
4.8 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ หากงบประมาณรายจ่ายมีเหลืออยู่ และได้มีการ
เบิกตัดปีหรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้แล้ว ในกรณีนี้ให้เบิกจ่ายโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายฉบับเดิม
ต่อไปได้อีกภายในระยะเวลาที่ขอเบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปีไว้
4.9 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปีเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ
กระทาได้โดยความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และจัดทางบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย
4.10 การก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ยเกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี ง บประมาณ
สาหรับโครงการใด โครงการหนึ่งจะกระทาได้เมื่อมีความจาเป็นที่ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่าย และ
ดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ ซึ่งเป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ไม่อาจแยกการ
จัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วน ๆ และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดาเนินการในปีงบประมาณเดียว ให้ก่อหนี้
ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไปและงบประมาณที่จะก่อหนี้ผูกพัน จะต้องไม่เกิน ร้อยละ 50 ของ
งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนของงบประมาณปีที่ผ่านมา โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่าย
ในปีปัจจุบัน และในปีงบประมาณถัดไปให้ชัดเจน
5) การรายงาน
5.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสาเนางบประมาณรายจ่ายประจาปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ส่งนายอาเภอหรือปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอาเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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5.2 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงาน
การรับจ่ายเงินประจาปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้นทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดย
เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกาหนด 30 วัน แล้ว
ส่งสาเนารายงานการรับ-จ่าย ดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัด ภายใน
ระยะเวลา 15 วัน หลังจากนั้นแล้วให้จังหวัดรายงานกรมการปกครองทราบ
3.2.2 การจัดทาแผนดาเนินงาน
แผนดาเนินงานเป็นแผนต่อเนื่องจากแผนพัฒนาสามปี ซึ่งแสดงถึงแผนงาน/โครงการ
กิจกรรมที่ดาเนินการจริงในพื้นที่ในปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แผนดาเนินงานไม่ถือว่าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่
เป็ นแผนที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้องจัดท า เนื่องจาก แผนด าเนิ นงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้น เพื่อให้การทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ความ
ชัดเจน ลดความซ้าซ้อนของโครงการ การประสานงานและการบูรณาการการทางานกับหน่วยงานอื่น ที่เข้า
มาทางานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น เช่น สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ มี
โครงการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเช่นนั้น ก็อาจจะไม่จาเป็นต้องใช้
งบประมาณของตนเอง อาจจะประสานกับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ เพื่อทาโครงการร่วมกัน เช่นเดียวกับ
โครงการของหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น
และสามารถนาเงินงบประมาณเหล่านั้นไปทาโครงการอื่นที่จาเป็นต่อไป ดังนั้น แผนดาเนินงานประจาปี มี
ที่มา ดังนี้
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงิน
อุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยไม่
ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงาน
ดังกล่าว
4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
สาหรับระยะเวลาในการจัดทาแผนดาเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
จัดทาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น และหากคาดว่าดาเนินการจัดทาไม่แล้ว
เสร็จภายในกาหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดทาแผนดาเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายหลังที่ได้จัดทาแผนดาเนินงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น มีการจั ดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือ ได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่ว ย
ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนดาเนินงานให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
เพิ่มเติม (โดยจัดทาเป็นแผนดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1, 2,3....)
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1.1 ขั้นตอนการจัดทาแผนดาเนินงาน
1.1.1 คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น รวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภูมิภ าค
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่าง
แผนดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.1.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนดาเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน
5.2 เค้าโครงร่างแผนดาเนินงาน
ร่างแผนการดาเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
5.2.1 ส่วนบทนา ประกอบด้วย บทนา วัตถุประสงค์ของแผนดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนดาเนินงาน ประโยชน์ของแผนดาเนินงาน
5.2.2 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
3.3. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 กาหนดองค์ประกอบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
3.3.1 คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพั ฒนาท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้ง
จาวน 11 คน ดังนี้
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวน 2 คน
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
3.3.2 วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถทาได้ 2 วิธี คือ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท าการติ ด ตามประเมิ น ผลด้ ว ยตนเอง และการมอบให้ ห น่ ว ยงานหรื อ
บุคคลภายนอกดาเนินการ หรือร่วมดาเนินการ ดังนี้
1) การดาเนินการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังนี้
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(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยกาหนดว่าในปีงบประมาณนี้ จะเน้นการประเมินในด้านใด และควรมีวิธีการประเมินอย่างไร เพื่อ
เอาข้อมู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ ต่อไป ซึ่งวิธี การประเมินมี ห ลากหลายวิธี ทั้งในเชิงปริม าณ โดยการใช้
แบบสอบถาม และเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ สังเกต การสนทนากลุ่ม ฯลฯ
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามแนวทางที่กาหนดไว้
ในข้อ (1) ซึ่ ง คณะกรรมการฯ ต้อ งดาเนิน การด้ ว ยตนเอง ตั้ง แต่เ ก็ บรวบรวมข้ อ มูล จนถึ งการ
วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมิน เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และสภาท้องถิ่น ต่อไป
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน
(4) คณะกรรมการฯ สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานตามที่สมควรได้ เนื่องจากการติดตามประเมินผล มีขั้นตอนในกระบวนการมากมาย บางครั้งคณะ
กรรมการฯ ไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเองได้ทั้งหมด จึงต้องหาคนมาช่วย เช่น คณะทางานวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ เป็นต้น
2) การมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการ ซึ่ง
เป็นกรณีที่คณะกรรมการติดตามฯ คาดว่าไม่สามารถดาเนินการติดตามประเมินผลได้ด้วยตนเอง ทั้งไม่มี
ความรู้ความสามารถที่เพียงพอ หรือมีแต่ถ้าทาด้วยตนเองแล้วเกรงจะมีความไม่เป็นกลางของผลการ
ประเมิน ไม่ได้ผลการประเมินตามที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น การจ้างสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย เป็นต้น
โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จั ด ท าร่ า ง
ข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ
เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและ
ประเมินผล
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตาม
และประเมินผล รายงานผลการดาเนินการซึ่งได้จากาการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ น เสนอผลการติ ดตามและประเมิ นผลต่ อสภาท้ อ งถิ่ น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ตามความ
เหมาะสม

