
 
 

 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 



 
 

คำนำ 

คู่มือการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง
ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยได้รวบรวมความรู้ทางวิชาการจากแหล่งต่าง ๆ และถ่ายทอดประสบการณ์            
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้ที่ได้ศึกษานำไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย 

งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จึงได้จ ัดทำคู ่มือ                
การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้               
จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติความสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ไว้ 
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ส่วนที่ 1   
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 ความเป็นมา 

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอำนาจหน้าที่กว้างมากขึ้น โดยไม่เพียงแต่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแกป่ระชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาคม
ท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

1.2 หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น มีห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ
แผนพัฒนาภาค ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการบริหารงานเชิงพื ้นที ่แบบบูรณาการ                     
พ.ศ.2560 จึงได้ดำเนินการจัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบ
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2561 เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 246 ง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นมา 

1.3 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้
หมายความรวมถึง การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมี
ลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. เป ็นเอกสารที ่แสดงแนวทางการพัฒนาและว ัตถ ุประสงค์ของการพัฒนาที ่ช ัดเจน                   
และมีลักษณะเฉพาะตัวที่จะดำเนินการให้เกิดผล 

3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ                 
และกิจกรรมสาธารณะ ตามท่ีกำหนดในปีนั้น 

4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 
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1.4 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 1. เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
โดยมแีผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันและสนับสนุน  

2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
จัดทำงบประมาณประจำปี 
 3. เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพ่ือเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาที่กำหนดว่า 
สามารถสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่ 
 4. เพื่อเป็นการจัดเตรียมแผนโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ 

1.5 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 1. การบรรลุจุดมุ ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจและวิสัยทัศน์ที ่ได้กำหนดไว้ซึ่ง
จุดมุ่งหมาย (Attention of objectives) มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผน
ทุกครั้งย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้มีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การ
ปฏิบัติตามแผนมทีิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 
 2. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือ
คิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่าง  ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่
ดำเนินมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า นับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะ
ก่อให้เกิดความประหยัด 

3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการลด
ความไม่แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงให้เกิดความแน่นอนในการ
ใช้งบประมาณ เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง 

4. ผู ้บริหารท้องถิ ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การดำเนินกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ 
ต้องดำเนินการคู่กันและพี่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การควบคุมจะทำให้การใช้งบประมาณและการดำเนิน 
โครงการสัมพันธ์กัน 

5. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ช่วยให้
สร้างความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ในอนาคตทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่าง ๆ             
ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาและในพื้นที่ของอำเภอเขาค้อ รวมทั้งเป็นการหลีกเสียงปัญหาความ
ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรอีกด้วย 

6. แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคต่อกัน 

7. เพื่อให้สามารถตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรการบริหารงาน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการ 
บริหารที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างถูกต้อง 
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8. สามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินงานในอนาคต โดยจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนในการ 
พัฒนา 

9. สามารถนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายตามกลยุทธ์ 
ที่กำหนด 

10. ทำให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความต่อเนื่องไม่มีรูปแบบที่ตายตัว (สามารถ 
ยืดหยุ่น) ได้มีเอกภาพ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล 

11. ส่งเสริมภาพพจน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา และทำให้บุคคลทั้งในและนอก 
เกิดความเชื่อม่ันในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา 

1.6 แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ให้ อบจ.และอำเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัดและระดับอำเภอให้เป็นปัจจุบัน 

2. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดที่ให้แล้วเสร็จแล้วแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด 

1.7 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

1. การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนําข้อมูลจากแผนพัฒนา 
ท ้องถ ิ ่นฉบ ับป ัจจ ุบ ัน  มาทบทวนและปร ับใช ้ ในกา รจ ัดทำหร ือทบทวนแผนพ ัฒนาท ้องถิ่ น                         
(พ.ศ. 2566 - 2570) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยในการจัดทำประชาคมท้องถิ ่นให้มีการดำเนินการ               
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเค้าโครงแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

1.8 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามา
กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน มาพิจารณาประกอบการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูล นํามา
วิเคราะห์  เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ ่นเมื่อผู ้บริหารท้องถิ ่นได้
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น และจังหวัดทราบด้วย 

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม 
พร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 45 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เพิ ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ ่น ดังกล่าว                 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน          
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22 /1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง  
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื ่อแผนพัฒนาท้องถิ ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว                 
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ    
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราช
พิธีรัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว            
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

ข้อ 24 เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ต้องแจ้งสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงาน 
จังหวัดแบบบูรณาการ และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) ผู้บริหารท้องถิ่น       ประธานกรรมการ 

(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน    กรรมการ 

(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน   กรรมการ 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน   กรรมการ 
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(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ  
     คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน 

(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 

     คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน 

(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการและเลขานุการ 

(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู ่ในตำแหน่งคราวละสี ่ปีและอาจได้รับการ 

คัดเลือกอีกก็ได ้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
1. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 

(1.1) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(1.2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 

(1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกลุ่ม จังหวัด และจังหวัดโดย ให้เน้นดำเนินการใน
ยุทธศาสตร์ ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(1.4) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัด  

(1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 

(1.6) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานการณ์ 
การคลังของท้องถิ่น และความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

(1) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งนำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชนที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชนที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
อำนาจหน้าที ่

(2) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนดําเนินงานให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและ 
รายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

(3) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(4) แต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามหน้าที่เห็นสมควร 

(5) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนใน 
ท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์ประกอบ ให้ผู ้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 

(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ประธานกรรมการ  
(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 
(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก   กรรมการ 
     จำนวน 3 คน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน    กรรมการและเลขานุการ  
(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงาน   ผู้ช่วยเลขานุการ  
     ส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 
กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดําเนินงานและจัดทำ                 
ร่างข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียด ของงานตามข้อ 19(2) 

1.9 การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และงบประมาณรายเพ่ิมเติม และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เมื่อสภาท้องถิ่น
ได้ใหค้วามเห็นชอบในวิธีการไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หากปรากฏในภายหลังว่าหลักเกณฑ์ราคากลางหรือ
บัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ คุณลักษณะ มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โดยไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันก็สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.10 การจัดทำแผนดําเนินงาน 

 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา                 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ                  
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
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ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ว ันที ่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง
ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

1.11 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ 28 ให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นแต่งตั ้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

(3) ผู้แทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง

คนทำหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ  

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได ้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแตว่ันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกตําเนินการหรือร่วม

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกําหนด ขอบข่าย และ

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกตําเนินการเพ่ือเสนอผู้บริหาร 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล 

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการดำเนินการซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนต่อคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผน เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว                  
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และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 

1.12 การกำกับดูแล 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุน ให้แก่หน่วยงาน อ่ืน 
โดยถือเป็นสาระสำคัญที ่ ต้องพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ เทศบัญญัติและ
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ  

1.13 วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือ 

การจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น”ฉบับนี้เพื่อช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแม่นาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

1.14 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6016 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 231 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ส่วนที่ 2   
แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนการจำทำแผน 

2.1 แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กระบวนการ : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา  
ข้อกำหนดที่สำคัญ : 1. กรอบระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละข้ันตอน 
ความสอดคล้องของแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ตัวชี ้ว ัดกระบวนการ : จำนวนของขั ้นตอนตาม

กระบวนการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกําหนดเวลา 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนฯ 1 วัน สำนักปลัด 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม
ประชาคมเมือง 

 นักวิเคราะห์/ หัวหน้าสำนักปลัด 
/ปลัด/จนท./คกก.พัฒนาฯ/ คกก. 
สนับสนุนฯ/สมาชิกสภาฯ 
(สัดส่วนการประชาคม) 

3. รวบรวมป ัญหา/ความต ้องการจาก
ประชาคมระดับเมือง 

1 วัน นักวิเคราะหน์โยบายและแผนฯ  
หัวหน้าสำนักปลัด/คณะกรรมการ
สนับสนุนฯ 

4. จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 วัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  
หัวหน้าสำนักปลัด/คณะกรรมการ
สนับสนุนฯ 

5. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือพิจารณา 
ร่างแผนฯ 

1 วัน งานนโยบายและแผนฯ/ปลัดฯ/ 
คณะกรรมการพัฒนาฯ 

6. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น/ปิด 
ประกาศ 

1 วัน ผู้บริหารท้องถิ่น 
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ขั้นตอนการ “จัดทำ” แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่น 
เพ่ือรวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการ

จากการประชาคม 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน
จัดทำร่างแผนพัฒนา อบต.หนองแม่นา เสนอต่อ

คณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองแม่นา 
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองแม่นา
เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนา อบต.
หนองแม่นา ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน 
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ขั้นตอนการ “เพิ่มเติม” แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำร่างแผนพัฒนาฯ 
ที่เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอ             

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมท้องถิ่น 
พิจารณาร่างแผนฯ ที่ คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

ยกร่างแผนพัฒนาฯ 
 

ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาฯ พิจารณา
เห็นชอบฯ 

เมื่อสภาเห็นชอบแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ปิดประกาศใช้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน
นับแต่วันประกาศ 
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ขั้นตอนการ “เปลี่ยนแปลง” แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 22/1 อำนาจคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองแม่นา ประชุม
เพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง ให้สภาฯ 
พิจารณา (ตาม ม.46 แห่ง พรบ.สภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537) 

ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบ ไม่น้อยกว่า 30 วัน                       

(นับแต่วันประกาศใช้) 
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ขั้นตอนการ “การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง” แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 22/2  

ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี ่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ              
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนัก/กองที่ต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำบันทึกเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่
เพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลง 

 

ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อย

กว่า 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ 

แจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนการ “แก้ไข” แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการต้นเรื่องเสนอบันทึกเหตุผลความจำเป็น
ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมส่งเอกสารให้ฝ่าย

เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน จัดทำ
บันทึกรายละเอียดการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งปิดประกาศเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่

วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 

แจ้งสภาท้องถิ่น แจ้งจังหวัดทราบ 

หมายเหตุ : การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการแผนดำเนินงาน
ให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
     กรณี 1 การแก้ไขปี ที่จะดำเนินการตามโครงการพัฒนาที่จะปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
อำนาจของผู้บริหาร (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561) 
     กรณี 2 ผู้บริหารท้องถิ่น มีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม “ราคากลาง” แห่ง พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้เปน็ปัจจุบัน 
• หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามฯ ประชุม คกก. (ครั้งที่ 1) 
เพ่ือกำหนดแนวทาง และวิธีการติดตาม 

คณะกรรมการติดตามฯ ประชุม คกก. (ครั้งที่ 2) 
เพ่ือดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนฯ (คกก.

ให้คะแนนตามแบบประเมินผลยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลโครงการ) (ภายใน 60 วัน นับแต่

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) 
 

คณะกรรมการติดตามฯ เสนอผลการติดตามต่อ 
นายก อบต.เพื่อให้นายก เสนอต่อสภา อบต. (เพ่ือ

ทราบ) และ คกก.พัฒนาท้องถิ่น (เพ่ือทราบ) 

ผู้บริหารประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน นับ
แตว่ันรายงานผล ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


