
 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน     

อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 



 
ค าน า 

 
คู่มือการปฏิบัติงานของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท าแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1 บทน า  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1 ความเป็นมา 

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอ านาจหน้าที่กว้างมากขึ้นโดยไม่เพียงแต่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชี วิตและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารและพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
1.2 หลักการและเหตุผล 

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถน านโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้ อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนา
ภาค ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 จึงได้ด าเนินการ
จัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.
2561 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามใน ระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และได้
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 246 ง ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันถัดไปจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นมา 
1.3 ลักษณะของแผนพัฒนา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ก าหนด 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา ต าบล 
แผนพัฒนา หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้น
ส าหรับ ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึง การเพ่ิมเติมหรือ
การ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะ 
เฉพาะตัวที่จะด าเนินการให้เกิดผล 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และ กิจกรรม

สาธารณะ ตามที่ก าหนดในปีนั้น 
4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
 



 
1.4 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยมี 
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันและสนับสนุน 

2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท า 
งบประมาณ ประจ าปี 

3. เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพ่ือเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาที่ก าหนดว่า 
สามารถ สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่ 

4. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมแผน โครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ทันที ที่ได้รับงบประมาณ 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอยู่หลากหลายประการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. การบรรลุจุดมุ่งหมายคามอุยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง จุดมุ่งหมาย 

(Attention of objectives) มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผนเพราะการวางแผนทุกครั้ง ย่อมต้องมี
จุดหมายปลายทางท่ีก าหนดไว้ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้มีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การปฏิบัติตามแผนมี ทิศทางมุ่ง
ตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

2. เกิดความประหยัด (EconomcalOperatlon) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือ คิด
วิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินมีความ 
สอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ท าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากร ต่างๆ อย่างคุ้มค่านับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความประหยัด 

3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการลดความ ไม่
แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับ 
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงให้ เดความแน่นอนในการใช้งบประมาณ 
เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง 

4. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (tadc of Control) การค าเนินกิจกรรม ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลนาเลิน ได้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นล่ าแยกออกจากกันไม่ได้ ต้องท าเนินการคู่  กัน
และพ่ีงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การควบคุมจะท าให้การใช้งบประมาณและการด าเนิน โครงการสัมพันธ์กัน 

5. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordinatlon) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ช่วยให้สร้าง 
ความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลินในอนาคต ท าให้
กิจกรรมต่างๆที่วางไว้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานตานที่ดีในฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วน ต าบล
นาเลินและในพ้ืนที่ของอ าเภอเมือง รวมทั้งเป็นการหลีกเสียงปัญหาความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละ 
องค์กรอีกด้วย 

6. แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึง ความเชื่อมโยง 
ระหว่างแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อ
กัน 

 



 
7. เพื่อให้สามารถตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรการบริหารงานท้องถิ่นให้

มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร ด้านการ บริหารที่มีอยู่
อย่างจ ากัดได้อย่างถูกต้อง 

8. สามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินงานในอนาคต โดยจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนในการ พัฒนา 
9. สามารถน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ โยบาย และเป้าหมายตามกลยุทธ์ ที่ก าหนด 
10. ท าให้การค าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความต่อเนื่องไม่มีรูปแบบที่ตายตัว (สามารถ ยืดหยุ่น) 

ได้มีเอกภาพ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล 
11. ส่งเสริมภาพพจน์ขององค์การบริหารส่วนด าบลนาเลิน และท าให้บุคคลทั้งในและนอก เกิดความ

เชื่อมั่นในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
1.6 แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ให้ อบจ.และอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ 
จังหวัดและระดับอ าเภอให้เป็นปัจจุบัน 

2. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัดที่ให้แล้วเสร็จแล้วแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนด 
1.7 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

1. การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ให้เทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบล เมือง 
พัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าข้อมูลจากแผนพัฒนา ท้องถิ่น 

ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2579) โดย 
พิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยในการจัดท าประชาคม 
ท้องถิ่นให้มีการ ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเค้าโครงแผนพัฒนาขององค์กร ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25670) 
1.8 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 17 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น สวนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่ เกี่ยวข้อง 
 
 



 
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ สภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการ พัฒนาจาก หน่วยงานต่างๆ และข้อมูล ในแผนพัฒนาหมู 
บ้านหรือชุมชน มาพิจารณาประกอบการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ แผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับ แต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่น
เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น และจังหวัดทราบด้วย 
ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติม พร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม 
มาตรา 45 แห่ง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อม
ทั้งปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย กว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บรหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
ข้อ 22 /1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับ ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 
ข้อ 22/2 ในกรณีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราช พิธี รัฐพิธี 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร ท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ สภา องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว 
 
 
 



 
ข้อ 24 เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ต้องแจ้งสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ บริหารงาน จังหวัดแบบ
บูรณาการ และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ ประกาศใช้และปิด ประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น       ประธานกรรมการ 
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน     กรรมการ 
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน    กรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน    กรรมการ 
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น   กรรมการ    
    คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่น     กรรมการ  
     คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน 
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการและเลขานุการ 
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน        ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6)ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ คัดเลือกอีก 
ก็ได้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1.ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
(1.1) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ ที่มีผลกระทบต่อ  
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
(1.2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
(1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกลุ่ม จังหวัด และจังหวัดโดย ให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์  
ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่นการแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไข  
ปัญหายาเสพติด 
(1.4) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด  
(1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(1.6) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
 
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึง สถานการณ์คลังของ

ท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย   
     

 



 
(1) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง 

พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งน าปัญหาความต้องการ จาก แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนพัฒนา ชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการ เอง ได้มาพิจารณามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา แต่หาก เกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหาร ส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การ บริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดน ามาพิจารณา บรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

(2) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนด าเนินงานให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ 
รายละเอียดของงานตามข้อ 19(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กร 
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

(3) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(4) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามหน้าที่เห็นสมควร 
(5) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

และจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุ นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ประธานกรรมการ 
(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ 
(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก    กรรมการ 
     จ านวน 3 คน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน       กรรมการและเลขานุการ 
(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงาน       ผู้ช่วยเลขานุการ  
     ส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 
กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ คณะกรรมการ 

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาที่ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดจัดท าร่างแผนการด าเนินงานและจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียด ของงานตามข้อ 19(2) 
 
 
 
 
 
 



 
1.9 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติ  

เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณ ราย
เพ่ิมเติม และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เมื่อภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในวิธีการ
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หากปรากฏในภายหลังว่าหลักเกณฑ์ราคากลางหรือบัญชี ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ 
คุณลักษณะ มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 โดยไม่ต้องแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -
2570) แล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ให้เป็นปัจจุบันก็สามารถด าเนินการได้ตาม 
ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.10 การจัดท าแผนด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ของ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผน
ด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศเพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ โดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน แผนการด าเนินงาน 
ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

ข้อ 27 แผนด าเนินงาน ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการ
จาก หน่วยงาน ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผน ด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

1.11 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่น (ท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก)  จ านวน 3 คน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (ท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก) จ านวน 3 คน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง   จ านวน 2 คน  (ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก) 
 



 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหาร (ท่ีคัดเลือกกันเอง)  จ านวน 2 คน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิ (ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก)  จ านวน 2 คน           
โดยให้คณะกรรมการเลือก กรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน 

และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่ เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ4 ปี หรือ
อาจ ได้รับการคัดเลือกอีกได้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ วันที่รายงานผลและเสนอ 
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือน ธันวาคมของทุกปี 

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจมอบให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกต าเนินการ หรือรวมด าเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอน 
ด าเนินการ ดังนี้ 

4.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย และ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกต าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหาร 

4.2 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
4.3 หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือรวมด าเนินการติดตามและ ประเมินผล 
4.4 ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือรวมด าเนินการติดตามและ ประเมินผล รายงานผล

การด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนต่อคณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน เพ่ือ 
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

4.5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการ พัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อย กว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.12 การก ากับดูแล 

1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุน ให้แก่หน่วยงาน อ่ืน โด ยถือเป็น
สาระส าคัญที่ ต้องพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ เทศบัญญัติและ งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว
ต้องสอดคล้องกับ โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความ เห็นชอบ 
1.13 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ 

การจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น”ฉบับนี้เพ่ือช่วยเสริมสร้าง ความ
เข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิน 
ออก ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุด 
1.14 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6016 ลงวนที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนว 
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว231 ลงวนที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนการแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.
2561 - 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

 
ส่วนที่ 2 

แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนการจัดท าแผน 
2.1 แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กระบวนการ : การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก  
ข้อก าหนดที่ส าคัญ : 1. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน ความสอดคล้องของแผนพัฒนาระดับ
ต่างๆ ตัวชี้วัดกระบวนการ : จ านวนของขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตาม ก าหนดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงการจัดท าแผนฯ 1 วัน กองวิชาการและแผนงาน 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม 
ประชาคมเมือง 

1 วัน นักวิเคราะห/์ ผอ.กองวิชาการ 
/ปลัด/จนท./คกก.พัฒนาฯ/ คกก. 
สนับสนุนฯ/สมาชิกสภาฯ (สัดส่วน
การประชาคม) 

3. รวบรวมปัญหา/ความต้องการจาก 
ประชาคมระดับเมือง 

1 วัน จนท .ส่วนงานนโยบายและแผนฯ 
เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ / 
คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

4. จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 วัน จนท.ส่วนงานนโยบายและแผนฯ 
เ จ้ า ห น้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ / 
คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

5. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือพิจารณา 
ร่างแผนฯ 

1 วัน งานนโยบายและแผนฯ /ปลัดฯ / 
คณะกรรมการพัฒนาฯ 

6. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น/ปิด 
ประกาศ 

1 วัน ผู้บริหารท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
(ข้อ 22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่น    
เพ่ือรวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจาก

การประชาคม 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน      
จัดท าร่างแผนพัฒนา อบต.นาเลิน เสนอต่อ

คณะกรรมการพัฒนา อบต.นาเลิน 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.นาเลิน 

เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศใช้แผนพัฒนา อบต.นาเลิน ปิดประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน 



 
ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (5ปี) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 (ข้อ 22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

จัดท าร่างแผนพัฒนาฯ ที่เพ่ิมเติมพร้อม 

เหตุผลความจ าเป็นเสนอ คกก.พัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคม 

ท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนฯ ที่ คกก. 
สนับสนุนฯ ยกร่าง 

อบต.ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ 
สภาฯ พิจารราเห็นชอบ 

เมื่อสภาเห็นชอบแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 

ไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันประกาศ 



 
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (5ปี) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 (ข้อ 22/1) 
(อ านาจของ คกก.พัฒนาท้องถิ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนา อบต.นาเลิน 

ประชุมเพ่ือพิจารณาเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 

ให้สภาฯ พิจารณา 

(ตาม ม.46 แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537) 

ผู้บริหารประกาศใช้ 
พร้อมทั้งปิดประกาศ 

ให้ประชาชนทราบ ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

(นับแต่วันประกาศใช้) 



การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

ส่วนราชการต้นเรื่องเสนอบันทึกเหตุผลความจ าเป็น 

ขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พร้อมส่งเอกสารให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน 

จัดท าบันทึกรายละเอียดการแก้ไขแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศ 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 

แจ้งสภาท้องถิ่น แจ้งจังหวัดทราบ 

หมายเหตุ:การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน หรือแผนด าเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่
ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

กรณี 1 การแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่จะปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร 

(ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561) 
กรณี 2 ผู้บริหารท้องถิ่น มีอ านาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม “ราคากลาง” แห่ง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 
 



การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(กรณีอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ส านัก/กองที่ต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าบันทึกเสนอ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ 

จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง เสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ 

แจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ อปท.(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

ข้อ 12 (1) (ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

คณะกรรมการติดตามฯ ประชุม คกก. 
(ครั้งที่ 1) เพ่ือก าหนดแนวทาง 

และวิธีการติดตาม 

คณะกรรมการติดตามฯ ประชุม คกก. 
(ครั้งที่ 2) เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนฯ 

(คกก.ให้คะแนนตามแบบประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ) 
(ภายใน 60 วัน นับแต่ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

คณะกรรมการติดตามฯ เสนอผลการติดตามต่อนายก อบต.
เพ่ือให้นายกเสนอต่อสภา อบต.(เพ่ือทราบ) และ คกก.

พัฒนาท้องถิ่น (เพ่ือทราบ) 

ผู้บริหารประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

ให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงาน
ผลปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี 


