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คำนำ 

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องในขึ้นตอนการปฏิบัติงาน โดยได้รวบรวมความรู้ทางวิชาการจากแหล่งต่าง ๆ และ 

ถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ท่ีได้ศึกษานำไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังานด้วย 

งานนโยบายและแผนเทศบาลตำบลช่องลม จึงได้จัดทำคู่มือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล

ช่องลม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานสำหรับใช้เป็นคู่มือในการ

ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติความสำเร็จ 

บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                     

งานนโยบายและแผน เทศบาลตำบลช่องลม 
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ส่วนที่ ๑ บทนำ 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

๑.๑ ความเป็นมา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้ความสำคัญ 

เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดทำบริการ 

สาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ซึ่งต้องทำเพียงเท่าท่ีจำเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศ 

เป็นส่วนรวม นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื ่อเสนอ

ข้อบัญญัติ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่

ประชาชนใน ท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และ         

เป็นองค์กรที่เปิดให้ ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

 หลักการและเหตุผล 

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครอง

ส่วน ท้องถิ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล และ 

กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ แผนพัฒนาภาคตาม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ .ศ. ๒๕๖๐ จึงได้ดำเนินการจัดทำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่ง 

รัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน๒๕๖๑และได้ลง 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เล่ม ๑๓๕ ตอน พิเศษ ๒๔๖ ง ซึ่งมีผลใช้บังคับ

ต้ังแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
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๑.๒ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเดิมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี ้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนด รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทำขึ้น

สำหรับปีงบประมาณ แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน ก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ

เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นเอกสารท่ีแสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๒. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน และมี 

ลักษณะ เฉพาะตัวที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผล 

๓. เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และ 

กิจกรรมสาธารณะ ตามท่ีกำหนดในปีนั้น 

๔. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

๑. เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน            

โดยมี แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน 

๒. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ

การ จัดทำงบประมาณประจำปี 

๓. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาท่ีกำหนด

ว่า สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่ 

๔. เพื่อเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที ,พร้อมจะบรรจุใน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีท่ีได้รับงบประมาณ 
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๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่หลากหลายประการสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

๑. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ท่ีได้กำหนดไว้ ซึ่งการ 

บรรลุ จุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผน 

ทุก ครั้งย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางท่ีกำหนดไว้ ถ้าจุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้มีความซัดเจน ก็จะช่วยให้การปฏิบัติ 

ตาม แผนมีทิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีกำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

๒. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อ 

คิด วิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดำเนินมี 

ความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ท่ีทำ ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์ จาก

ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะก่อให้เกิดความ ประหยัด 

๓. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการลด 

ความ ไม่แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับ 

สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิดความแน่นอนในการใช้ 

งบประมาณ เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง 

๔. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การดำเนินกิจการของ 

เทศบาลได้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นส่ิงท่ีแยกออกจากกันไม่ได้ ต้องดำเนินการคู่กันและพึ่งพาอาศัย

ซึ่ง กัน และกัน การควบคุมจะทำให้การใช้งบประมาณและการดำเนินโครงการสัมพันธ์กัน 

๕. ทำให้เกิดการประสานงานท่ีดี (Better Coordination) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ช่วยให้ 

สร้างความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของเทศบาลในอนาคต ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

วาง ไว้ มุ ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาล และในพื้นที่เขตเทศบาล 

รวมทั้ง เป็น การหลีกเล่ียงปัญหาความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอีกด้วย 

๖. แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึงความ 

เชื่อมโยง ระหว่างแนวทางการดำเนินกิจการต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น 

อุปสรรค ต่อกัน 

๗. เพื่อให้สามารถตัดสินใจ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของ 

ท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหาร

ท่ี มี อยู่อย่างจำกัดได้อย่างถูกต้อง 
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๘. สามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนใน

การ พัฒนา 

๙. สามารถนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย ตามกล

ยุทธ์ ท่ี กำหนด 

๑๐. ทำให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความต่อเนื่อง ไม่มีรูปแบบท่ีตายตัว (สามารถ 

ยืดหยุ่นได้) มีเอกภาพ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล 

๑.๕ แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอำเภอ ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ให้ 
เป็นปัจจุบัน 

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดล่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
เขต จังหวัดท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไป 
พลาง ก่อน และเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองคก์าร
บริหาร ส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่นระดับจังหวัดเพื ่อจัดทำทบทวน หรือ 
เปล่ียนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

เขตจังหวัดทราบ โดยกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและเค้าโครงยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ดำเนินการตาม รูปแบบท่ีกำหนด 

๓. ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอจัดประชุมพิจารณาจัดลำดับ 

ความสำคัญ ของโครงการและส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่นระดับจังหวัดภายในเดือน 

พฤศจิกายน 

๔. ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจัดประชุมพิจารณาจัดลำดับ ความ 

สำคัญ ของโครงการและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำโครงการท่ีได้ประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและจัดส่งโครงการพัฒนาที ่เกิน 

ศักยภาพให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดต่อไป 

 

 

 



8  

๑.๖ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบัน 

๒. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุม 

ปะชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ีมท ๐๘๑๐.๒/

ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ หรือดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบที่เห็นว่าเหมาะสม 

ทั้งนี้ จะต้องเป็นไป ตามมาตรา ๕๐วรรคสองของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ สัดส่วนของการประชุม 

ประชาคมท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันท่ี 

๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ กำหนดไว้ 

๓. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วน 

ร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 

ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง ส่วน 

ท้องถิ่นและทำให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยขอให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ีลักษณะประชารัฐ เพื่อนำปัญหา 

ความต้องการที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ไปเป็นข้อมูลในการดำเนินการของ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ 

ไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการทำงาน 

สำหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่นครั้งแรก ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ 

การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ให้ใช้สัดส่วนร้อยละ ๖๐ กรณี 

ประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ให้ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น 

ต่อไป ได้โดยให้ช้ีแจงเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไว้ในรายงาน การประชุม 

๔ . ในการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องกินให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม ก่อน
ปีงบประมาณถัดไป 

๕. ให ้องค ์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่นจ ัดทำแผนพ ัฒนาท้องถ ิ ่น ตามเค ้าโครงแผนพ ัฒนาท้องถิ่น                                  

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
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สรุปขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ี 

เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น ท่ี

เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมา กำหนด 

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และ ข้อมูลใน  

แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา 

วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์ประกอบ ให้ผู ้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนา ท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ 

(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ 

 (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 

(๔) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู ้บริหารท้องถิ่น กรรมการ คัดเลือก 

จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน 

(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น กรรมการ คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 

สามคนแต่ไม่เกินหกคน 

(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ 

(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการตาม (๓) 

(๔) (๔) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
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อำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 

(๑.๑) อำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าท่ีท่ี

มี ผลกระทบต่อ ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง 

(๑.๒) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 

(๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกลุ่มจังหวัดและจังหวัดโดยให้ เน้น
ดำเนินการ 

ในยุทธศาสตร์ที ่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

                                    (๑.๔) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

                                    (๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
                                    (๑.๖) แผนชุมชน ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาให้องค์กร จ 

ปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะ ทางการคลังของห้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด'วนท่ีต้องดำเนินการ มา 
ประกอบการพิจารณาด้วย 
 

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 

การจัดทำร่างแผนพัฒนา ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน 

ตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งนำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา 

หมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไวใน 

แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าท่ี 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 

(๔) ให้ความชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) แห่ง 

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๖) แต่งต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ี เห็นสมควร 

(๗) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของ 
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ประชาชนใน ท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 

 
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น องค์ประกอบ ให้ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นแต่งต้ัง 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการ 

(๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 

(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดทำแผน กรรมการและเลขานุการ 

(๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ท่ี

ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย กรรมการตาม 

(๓) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ คณะกรรมการ 

สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาห้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้อง กับแนวทางการพัฒนาท่ี 

คณะกรรมการพัฒนาห้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและ 

รายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑) แพ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

๑.๗ การนำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองสว่น 

ท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเดิม 

และ งบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีท่ีกำหนด 

ไว้ เช่น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ .ศ.๒๕๖๓ ให้นำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ .ศ.

๒๕๖๓ ไปใช้ กรณีที่จะนำโครงการพัฒนาที่อยู่ในปี พ .ศ. ๒๕๖๔,๒๕๖๕ไปดำเนินการ ให้ดำเนินการแกไขปีซึ่ง

เป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่นการเพิ่มเดิมเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ ประชาคมท้องถิ่น 

การเปล่ียนแปลง เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเดิมหรือ เปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวกับโครงการ

พระราชดำริ งาน พระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย กระทรวงมหาดไทย เป็นอำนาจของผู้บริหาร

ท้องถิ่น เมื่อผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว ต้องประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
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ท่ัวกันภายใน ๑๕ วันนับ แต่วันท่ีประกาศใช้ และปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

๑.๘ การจัดทำแผนดำเนินงาน 

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศ 

เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน 

แผนการดำเนินงาน ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเดิม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก 

หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง

ส่วน ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 ๑.๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ต้องแต่งต้ัง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

๑. สมาชิกสภาท้องถิ่น (ท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก) จำนวน ๓ คน 

๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (ท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก) จำนวน ๒ คน 

๓. ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก) จำนวน ๒ คน 

๔. หัวหน้าส่วนการบริหาร (ท่ีคัดเลือกกันเอง) จำนวน ๒ คน 

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก) จำนวน ๒ คน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึง่ คนและ 
กรรมการอีกหนึง่คนทำหน้าท่ีเลขานุการ ของคณะกรรมการ กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี้ 
๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน 

รายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปี

ละ หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาจ มอบ ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้

โดยมี ขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

๔.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างข้อกำหนด 

ขอบข่ายและ รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอ ผู้บริหาร 

ท้องถิ่น 

๔.๒ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

๔ .๓ หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเน ินการหรือรวมดำเน ินการติดตามและ

ประเมินผล 

๔.๔ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดำเนินการหรือรวมดำเนินการติดตามและ 

ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผล แผน เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

๔.๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ 'บ่ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น 

ทราบในที่เปิดเผยภายใน๑๔ วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง 

ปิดประกาศ โดย เปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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๑.๑0 แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

๑. การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นอำนาจของผู้บริหาร ดังนี้ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี 

ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

๒. การเพิ่มเดิมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการตามขั้นตอน 

ดังนี ้

๒.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ท่ีเพิ่มเดิม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่ 

ที่เพิ่มเดิมเพื่อ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเดิมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ 

วันนับแต่วันท่ีผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้ 

๓. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นที,เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศใช้ 

ในกรณีการเพิ่มเดิมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระ 

ราช พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นที่เพิ่มเดิมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย

กว่า สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเดิมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

๑.๑๑ วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือ การจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน 

“การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ” ฉบับนี้เพื่อช่วย เสริมสร้าง ความเข้าใจให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการปฏิบัติหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ส่วนที่ ๒ 

แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนงานการจัดทำแผน 
กระบวนการ : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ ข้อกำหนดท่ีสำคัญ 

๑. กรอบระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน 

๒. ความสอดคล้องของแผนกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ 
ตัวชี้วัดกระบวนการ : จำนวนของขั้นตอนตามกระบวนการท่ีสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตาม 

กำหนดเวลา 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.ประชุมช้ีแจงการจัดทำแผนฯ ๑ วัน งานแผนนโยบายและแผน 

๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม 

ประชาคมระดับชุมชน 

๑๑ วัน (๑๑ หมู่บ้าน) นักวิเคราะห์ฯ/คกก.พัฒนาฯ/ 

คกก.สนับสนุน/ผู้นำหมู่บ้าน/ 

สมาชิกสภา สัดส่วนการประชุม ๓.รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/ความต้องการจาก 

ประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อเตรียมจัด ประชุม

ประชาคมระดับตำบล 

๕ วัน นักวิเคราะห์ฯ/คณะกรรมการ 

สนับสนุน 

๔.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม 

ประชาคมระดับตำบล 

๑ วัน นักวิเคราะห์//ปลัดฯ/คกก. พัฒนา

ฯ/ คกก.สนับสนุนแผน ผู้นำ

หมู่บ้าน/สมาขิกสภา สัดส่วนการ

ประชุมระดับตำบล ๕.ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนเพื่อจัดทำ 

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑ วัน นักวิเคราะห์ฯ/คกก.สนับสนุน 

๖.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ 

พิจารณาร่างแผนฯ 

๑ วัน นักวิเคราะห์ฯ/คกก.พัฒนาฯ 

๗.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น/ปิด ประกาศ ๑ วัน ผู้บริหารท้องถิ่น 

๘.ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งสภาเทศบาล/ จังหวัด/

อำเภอ/หน่วยงานท่ี เกี่ยวข้อง 

๑ วัน ผู้บริหารท้องถิ่น 
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จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ทางระบายน้ำ ทางเดิน 
การประปาที่สาธารณะ ตลาด ท่าเทียบหรือ ท่าข้าม โรงฆ่าสัตว์ 
สุสานและฌาปนสถาน  ไฟฟ้าหรือแสงสว่าง สถานที่หรือแหล่ง
กำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล เป็นต้น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นอันมีลักษณะของโครงการท่ี 
เท่ียวกับการก่ายโอนภารกิจตามกรอบแผนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 

การ้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การดึกบา ศาสนา วัฒนธรรม ศิลปะ จาฉีด ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การกีฬา การส่งเสริมรายได้ 
การท่องเท่ียว การอบรม 

แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข 

โครงการท่ีมีลักษณะใช้'ประโยชน์เซนองค์รวมมิได้เบนเฉพาะ 
การดำเนินการในสถานท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น ครุกัณฑ์ เป็นด้น 

1 

2 

3 

4 
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1.สำนัก/กองท่ีต้องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิน่จัดทำบันทึก
เสนอเหตุผลและความจำเป็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมท้ังส่ง
รายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน 

2.คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3.คณะกรรมการท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม 

4.สำหรับ อบต. ให้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภา 
อบต.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5.ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

6.แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ อบจ. อำเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ข้อ 22/1 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทอ้งถ่ินให้เป็น
อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

สำนัก/กองท่ีต้องการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำ 
บนสกเสนอเทตุผลและความจำเป็นต่อผู้บริหารทองถิ่น พร้อม 
ท้ังส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯจัดทำร่างแผนพฒันา 
ท้องถิ่นทีเ่ปล่ียนแปลงเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เปล่ียนแปลงให้สภา อบต.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

สำหรับ อบต.ให้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปล่ียนแปลงให้ 

สภา อบต.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่ 

นอยกว่า 30 จัน ทับแต่จันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 

แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

อบจ. อำเภอ หน่วยงานท่ีเท่ียวช้อง 

 

1 

2 
 

3 

4 

5 

6 
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6. สำนัก/กองท่ีต้องการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิน่ จัดทำบันทึกเสนอต่อผู้บริหารท้องถิน่ พร้อมท้ังส่ง
รายละเอียดไท้ป่ายเลขานุการคณะกรรมการ สนับสนุน 

5. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน จัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิม่เติมหรือเปล่ียนแปลงเสนอ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

4.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลง 

3. สำหรับ อบต.ให้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงให้สภา อบต.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบ 

1. สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ อบจ. อำเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
หรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำใหว้ัตถุประสงค์และ 
สาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
 

กรณี 1. การแก้ไขปีท่ีจะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฎใน 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
(ตามทบังลือ ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ5) 
 

กรณี 2. ผูบ้ริหารท้องถ่ินมีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตาม 
“ราคากลาง” แท่ง พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้าง!!ละการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ใหเ้ป็นปัจจุบัน 

1 
สำนัก/กองที่ต้องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดทำบันทึกเสนอ 
เทตุผลต่อผู้บริหารท้องถ่ิน พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ฝ่าย 
เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ 

2 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำบันทึกรายละเอียด
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ินพร้อมทั้งประกาศเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

3 

ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาให้ความเห็นชอบ ปิดประกาศ โดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเห็นชอบ 
 

4 แจ้งสภาท้องถ่ิน อำเภอและจังหวัดทราบ 
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บันทึกข้อความเปิดเร่ืองให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

แจ้งให้กอง ส่งรายละเอียดตามแบบ ผด.02 พร้อมให้ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งรายละเอียดโครงการที่เข้ามาดำเนินการ
ในเขตเทศบาลฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ รวบรวมแผนงานม่ี
ดำเนินการในพื้นที่ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
1. โครงการพัฒนาของ อปท. 
2. หน่วยราชการส่วนกลาง 
3. ส่วนภูมิภาค 
4. รัฐวิสาหกิจ 
5. หน่วยงานอื่นๆ 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนเพือ่จัดทำร่าง
แผนการดำเนินงาน 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่าง
แผนการดำเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน
ปิดประกาศภายใน 15 วัน และปิดประกาศอย่าง

น้อย 30 วัน 

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศใช้
งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส ่วนภูม ิภาค 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ 
**การขยายเวลาหารจัดทำและการแก้ไขแผนการ
ดำเนินงาน เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถ่ิน 
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แผน 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม 
และประเมินผลแผน 
- ดำเนินการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนา 
- รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้
จากการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

แจ้งผลให้ผู้บริหาร 

ผู้บริหารแจ้งให้สภาเทศบาลฯทราบ 

ผู้บริหารแจ้งให้คระกรรมการการพัฒนาท้องถ่ิน 
(ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน) 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ภายใน 15 วัน นับต้ังแต่วันรายงานผล

และเสนอความเห็น 

ปิดประกาศอย่างน้อย 30 วัน 


