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1.1 ความเป็นมา 

ส่วนที่ 1  
บทน า การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยั พ ทธศักราชั 2540 เป็นต้นมาัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอ านาจหน าที่
กว้างมากขึ้น โดยไม่เพียงแต่มหีน้าที่ให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยงัขยายบทบาทหนา้ที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาค ณภาพชีวิตและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและพััฒนาและการตรวจสอบการ
ปฏัิบัติงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพัิ่มมากขัึ้น 

1.2 หลักการและเหตุผล 

ัััััััััััััักระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความคล่องตัวและมีประสัิทธิภาพมากขัึ้น 
สามารถน านโยบายและขั้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏัิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกัับแผนพััฒนาจัังหวัด แผนพัฒนากล ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาค ตามระเบัียบสำนักนายกรัฐมนตรีวั่าด้วยัการบริหารงานเชัิงพัื้นท่ี
แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 จึงไดั้ด าเนินการจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าัแผนพัฒนาขององคั์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่ง
รัฐมนตรัีวั่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และได้ลงประกาศในราชกิจจาน เบกษาแลั้ว เมื่อวันที่ 3 ต ลาคมั2561 
เล่มที ่ 135 ตอนพิเศษ 246 ง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากประกาศในราชกิจจาน เบกษา เป็นต้นมา 

1.3 ลักษณะของแผนพัฒนา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพัิ่มเตัิมถัึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
หมายถึง แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กำหนดัวัิสัยทัศน์ ประเด็นย ทธศาสตรั์ เป้าประสงค์ ตัวชัี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยั ทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพััฒนา 
จังหวััดัย ทธศาสตร์การพััฒนาขององค์กรปกครองส่วนทั้องถิ่นในเขตจังหวััด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพััฒนา ต าบล แผนพัฒนาัหมู่บ้านหรือแผนช มชน อันมัีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอัียดแผนงาน โครงการพััฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับัปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึง การ
เพิ่มเติมหรือการ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีลักษณะกว้างัๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนย ทธศาสตรก์ารพฒันา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถ ประสงค์ของการพัฒนาที่ชดัเจน และมีลักษณะ เฉพาะตัวที่จะด าเนนิการใหเ้กิดผล 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการจดัท าบรกิารสาธารณะ และ กิจกรรมสาธารณะ ตามที่ก าหนดในปีนั้น 
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ัััััััััััััััั4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหวา่งแผนย ทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี คู่มัือการ
ปฏิบััติงาน การจัดท าแผนพััฒนาทั้องถิ่น องค์การบริหารสั่วนต าบลตาเนิน 

1.4 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยม ีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมัือชั่วยผลักดันและสนับสน น 
2. เพัื่อแสดงความสัมพัันธั์เชัืั่อมโยงและสอดคลั้องกัันระหวั่างแผนย ทธศาสตร์การพััฒนาและการจดัท าังบประมาณประจ าปี 
3. เพัื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทัง้เพัื่อเปน็การประเมินผลการพััฒนาในชั่วงเวลาทีั่ก าหนดวั่า สามารถัสนองตอ่ย ทธศาสตรก์ารพััฒนาอย่างมี 

ประสิทธัิภาพตามเป้าหมายหรัือไม่ 
4. เพื่อเป็นการจัดเตรียมแผน โครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจ ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ 

ทันททีี่ได้รับงบประมาณ 
ัััััั1.5ัประโยชน์ของการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น มีอยู่หลากหลายประการสามารถสร ปได้ดงันี้ 

1. การบรรล จั ดม ่งหมายคามอั ย ทธศาสตร์การพัฒนา พัันธกิจและวัิสััยทัศนั์ที่ไดั้ก าหนดไวั้ซึ่งัจ ดม ่งหมาย (Attention of objectives) มี 
ความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผนเพราะการวางแผนท กครั้ง ย่อมตั้องมีจ ดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ถั้าจ ดม ั่งหมายทีั่กำหนดไว้มีความชััดเจน ก็จะชั่วยให้
การปฏัิบัติตามแผนมีัทิศทางม ่งตรงไปสู่จ ดม ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

2. เกิดความประหยัด (EconomcalOperatlon) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อ คดิวัิธัีการให้องค์กรบรรลั ถัึงประสิทธิภาพ เปั็น 
การให้งานฝั่ายต่างๆ มีการประสานงานกัันดีกิจกรรมที่ดำเนินมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ท าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากร ต่างๆ อย่างค ้มค่านับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความประหยัด 

3. ลดความไม่แนน่อน (Reduction of uncertainty) การจัดท าแผนพััฒนาทั้องถิ่น เป็นการลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่าย 
และการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงให้เดความแน่นอนในการใช้งบประมาณ 
เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง 

4. ผู้บริหารท้องถิ่นใชั้เป็นเกณฑั์ในการควบคั ม (tadc of Control) การคำเนินกิจกรรมขององคั์การบริหารสั่วนต าบลตาเนิน ได้เพราะการวางแผน 
และการควบค มเป็นแยกออกจากกัันไมั่ได้ ต้องท าเนินการคู่กันและพัึ่งพาอาศัยซึ่งกัันและกัน การควบคั มจะท าให้การใชั้งบประมาณและการด าเนินโครงการสััมพัันธั์กัน 

5. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordinatlon) การจัดท าแผนพััฒนาทั้องถิ่น ชั่วยให้สร้างความม่ันใจในเรือ่งความเป็นเอกภาพที่จะ 
บรรล จั ดม ่งหมายขององค์การบริหารสั่วนต าบลตาเนินในอนาคตัท าให้กิจกรรมต่างัๆัที่วางไว้ม ่งไปสู่จ ดม ่งหมายเดียวกัน มีการประสานตานที่ดีในฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาเนินในพื้นที่ของอ าเภอเนินสง่า รวมทั้งเป็นการหลีกเสียงปัญหาความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละ องค์กรอีกด้วย 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััั6. แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมอืชั่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไดั้พัิจารณาถึงความเชัื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีััั
อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสน น และเป็นอ ปสรรคต่อกัน 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััั7. เพื่อให้สามารถตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรการบริหารงานท้องถิ่นให้มีประสิทธัิภาพและเกิดประโยชน์สัูงส ด 
ชั่วยใหั้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างถูกต้อง 
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8. สามารถก าหนดทศิทางในการด าเนินงานในอนาคตัโดยจ ดม ่งหมายทีช่ัดเจนและยั่งยืนในการ พัฒนา 
9. สามารถน าแผนปฏิบตัิการไปปฏิบัตไิดต้รงกับวัตถ ประสงค์ัโยบาย และเป้าหมายตามกลย ทธ ์ที่ก าหนด 
10. ท าให้การค าเนินการตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นมีความต่อเนื่องไม่มีรูปแบบทีต่ายตัว (สามารถ ยืดหยั ่น) ไดั้มีเอกภาพ สามารถน าไปปฏัิบัติได้จริง  

และสามารถสรั้างระบบการติดตามประเมินผล 
11. ส่งเสรัิมภาพพจนั์ขององคก์ารบริหารสั่วนด าบลตาเนิน และทำให้บั คคลทั้งในและนอกัเกิดความเชื่อมั่นในการบริหาร 

กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 
1.6 แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ให้ อบจ.และอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ จังหวัดและระดับอ าเภอให้เป็นปัจจ บัน 
2. ให้องค์การบริหารสั่วนจังหวััดด าเนินการท ายั ทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นัในเขตจังหวัดที่ให้แล้วเสร็จแล้วแจ้งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงย ทธศาสตร์การพัฒนาขององคั์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวััด ให้ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนด 
1.7 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นัั(พ.ศ.2566-2570) 

1. การทบทวนแผนพััฒนาทั้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ให้เทศบาลองค์การบริหารสั่วนต าบล เมอืงัพััทยา และองคั์การบริหารสว่นจังหวัด ถือ 
ปฏัิบัติตามขั้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยวั่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององคั์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2548 และทัี่แกั้ไขเพัิ่มเติม 

2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นัสามารถน าข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับปัจจ บัน มาทบทวนและปรับ 
ใช้ในการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับย ทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวััด 
ย ทธศาสตร์จังหวัด ย ทธศาสตร์กล ่มจังหวััด แผนพัฒนาจังหวัดัแผนพัฒนาภาคัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติัย ทธศาสตร์ชาติ 20 ปีัและเป้าหมาย การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยในการจัดท าประชาคม ท้องถิ่นให้มัีการด าเนินการตามหลัักการบริหารกิจการบั้านเมอืงที่ดี 

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเค้าโครงแผนพัฒนาขององค์กร ปกครอง สั่วนทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-25670) 
1.8 ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ัััััััััััััััััััััััััััััตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3ัพ.ศ.2561 ข้อ 17  
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประช มประชาคมท้องถิ่น สวนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ทีั่เกี่ยวขอ้ง เพัื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
รัับทราบปัญหา ความต้องการ ประเดั็นการพััฒนาัและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ สภาพพัื้นที่เพื่อน ามา
กั าหนดแนวทางการจัดท าแผนพััฒนาท้องถิ่น โดยให้น าขั้อมูลพื้นฐานในการัพัฒนาจาก หน่วยงานต่างๆ และข้อมูล ในแผนพัฒนาหมู บ้านหรือช มชน มาพิจารณา
ประกอบการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(2) คณะกรรมการสนัับสน นการจัดทั าแผนพััฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและขั้อมูล นั ามาวิเคราะหั์ัเพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) คณะกรรมการพััฒนาทั้องถิ่นพัิจารณาร่างแผนพััฒนาทั้องถิ่นเพัื่อเสนอผู้บริหารทั้องถิั่น (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอน มัติร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ แผนพัฒนาทั้องถิน่ท่ีแกั้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ 
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไมั่นั้อยกว่า 30 วััน นับัแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น และจังหวัดทราบด้วย 

ข้อ 22 เพัื่อประโยชน์ของประชาชน การเพัิ่มเติมแผนพััฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสน นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม พร้อมเหต ผลและความ 

จ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพััฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพัิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพัิ่มเตัิมัส าหรับองคั์การบริหารส่วน 

ต าบลให้ส่งรั่างแผนพัฒนาทั้องถิั่นที่เพัิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารสั่วนัต าบลพิจารณาตาม มาตรา 45 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตั าบลและองค์การบริหารสั่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย กว่า 30 วััน นับแต่วันที่ผู้บรัิหารท้องถิน่ประกาศใช้ 

ข้อ 22 /1 เพัื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทั้องถิ่น ให้เป็นอั านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นส าหรับองค์การ 
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลัี่ยนแปลงให้สภาองคั์การ บริหารสั่วนต าบลพัิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
สั่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วยเมื่อแผนพััฒนาทั้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไมั่นั้อยกว่าสามสิบวัันนับแต่วัันที่ผู้บรัิหารท้องถิน่ประกาศใช้ 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริงานพระราช พัิธัี รัฐพัิธัี นโยบายของรัฐบาล และนโยบาย 
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นอั านาจของผู้บรัิหารท้องถิ่นัส าหรับองคั์การบริหารสั่วนต าบลให้ส่งรั่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพัิั่มเติมหรัือเปลัี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

ข้อ 24 เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ต้องแจ้งสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการและประกาศให้ 
ประชาชนในท้องถิ่นโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่ วันทีป่ระกาศใชั้และปิดประกาศโดยเปัิดเผยไม่นั้อยกว่า 30 วััน คณะกรรมการที่เกัี่ยวขั้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.ั2548 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ 

(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นท กคน กรรมการ 

(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 

(4) ผู้ทรงค ณว ฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 

(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกจิที่ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ 

คัดเลือกจ านวนไมั่นั้อยกวั่าสามคน 

(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 

คัดเลือกจ านวนไมั่นั้อยกวั่าสามคนแตั่ไม่เกินหกคน 

(7) ปลััดองคั์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานั การ 

(8) หัวหน้าสั่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ชั่วยเลขาน การั 

กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6)ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ คัดเลือกอัีกก็ไดั้มีอั านาจหนั้าที่ ดังนี้ 
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1.ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
(1.1) อั านาจหน้าที่ขององคั์กรปกครองสั่วนทอ้งถิ่น โดยเฉพาะอั านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สั ขของประชาชน เชั่น การป้องกัันและ 

บรรเทาสาธารณภััย การผัังเมือง 
(1.2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
(1.3) ย ทธศาสตร์การพััฒนาประเทศกล ่ม จังหวััด และจังหวััดโดย ใหั้เน้นด าเนินการในย ทธศาสตรท์ี่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น 

การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด 
(1.4) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพััฒนาขององคั์กรปกครองสั่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวััดั(1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลง 

ต่อสภาท้องถิ่น 
ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััั(1.5) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนช มชนในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานการณ์คลังของ
ท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

ัััััััััั(1) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารสั่วนจังหวัด เทศบาล องคั์การบริหารส่วนต าบลเมือง พัทยา และองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งน าปัญหาความต้องการ จากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาช มชนที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือช มชน ที่จะด าเนินการ เองได้มาพิจารณา 
มาบรรจ ไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งัให้เสนอปัญหา  
ความต้องการไปยังองคั์การบริหารสั่วนจังหวััดและให้องคั์การบริหารสั่วนจังหวััดน ามาพัิจารณาับรรจ ไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

(2) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนด าเนินงานให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอัียดของงานตามข้อ 19(2)  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาัขององคั์กร ปกครอง สั่วนทั้องถิ่น พ.ศ.2548 

(3) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (4) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนั กรรมการหรือคณะท างานอัื่น 
เพัื่อชั่วยปฏัิบัติงานตามหน้าที่เห็นสมควร 

(4) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนใน ท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการ 
หรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ัััััััััััััััััััััััััััััััองค์ประกอบ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการสนบัสน นการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

ัััััััััั(1) ปลััดองคั์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการ 
ัััััััััััั(2) หัวหน้าสั่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนทั้องถิั่น กรรมการ 
ััััััััั(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคดัเลือก กรรมการ ัััััั 
ััััััััััััจ านวน 3 คน 
ัััััััััั(4) หัวหน้าสั่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน กรรมการและเลขานั การ 
ััััััััััััั(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงาน ผู้ชั่วยเลขาน การ สั่วนัััััั 
ััััััััััััััััท้องถิ่นทัี่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 
กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ คณะกรรมการสนับสน นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

มีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคลั้องกัับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดจัดท าร่างแผนการด าเนินงานและจัดท าร่างขอ้ก าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียด ของงานตามข้อ 19(2) 

ััััััััััััััััััั1.9 การนั าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ไปสู่การปฏัิบัติ 
ััััััััััััััเพัื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสัู่การปฏิบััตไิดั้อย่างมีประสัิทธภิาพ ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใช้ัแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท า 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ งบประมาณ รายเพิั่มเติม และงบประมาณรายจั่ายจากเงินสะสม ในสั่วนที่เกี่ยวขั้อง ทัง้นี้เมื่อภาทั้องถิน่ได้ให้ั
ความเห็นชอบในวัิธัีการไปตามแผนพัฒนาทั้องถิ่น หากปรากฏในภายหลัังว่าหลักเกณฑ์ราคากลางหรัือบัญชัีัราคามาตรฐาน คร ภัณฑ์ ค ณลักษณะ มาตรฐาน ราคาปรับ
เปลี่ยนไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โดยไม่ต้องแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แล้ว หากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ให้เป็นปัจจ บันก็สามารถด าเนินการได้ตาม 
ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ััััััััััััััััััััั1.10 การจัดท าแผนด าเนินงาน  
1. คณะกรรมการสนับสน นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคั์กรปกครองส่วนทั้องถิ่น หน่วยราชการ 

ส่วนกลาง สั่วนภัูมิภาค รััฐวัิสาหกิจที่ด าเนินการในพื้นทัี่ขององคั์กรปกครองสั่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนด าเนัินงาน เสนอคณะกรรมการพััฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการพััฒนาทั้องถิ่นพัิจารณาร่างแผนด าเนัินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปัิดประกาศแผน 

ด าเนินงานภายใน 15 วััน นับแต่วัันที่ปิดประกาศเพัื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและตั้องปิดประกาศไวั้อย่างน้อย 30 วััน แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้ว 
เสรั็จภายใน 30 วััน 

ข้อ 27 แผนด าเนัินงานตั้องจัดท าให้แล้วเสรั็จภายใน 30 วััน นับแต่วัันที่ประกาศใชั้ งบประมาณรายจั่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ 
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจาก หน่วยงาน ราชการส่วนกลาง สั่วนภัูมิภาค รัฐวัิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆัที่ต้องดั าเนินการในพัื้นที่องคั์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแกั้ไขแผน ด าเนินงานเป็นอั านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ัััััััััััััััััั1.11 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ัััััััััััััผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแตง่ตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่น (ที่สภาท้องถิ่นคดัเลือก) จ านวน 3 คน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก) จ านวน 3 คน 
(3) ผู้แทนหนั่วยงานท้องถิน่ที่เกัี่ยวขั้อง จ านวน  2  คน  
ัััั(ทัี่ผู้บริหารท้องถิ่นคััดเลอืก) 
(4) หัวหน้าสั่วนการบริหาร (ทัี่คัดเลือกกัันเอง)  ััััจ านวน  2  คน 
(5) ผู้ทรงค ณว ฒ ิ(ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก) ัััััััััััััััจ านวนั2 คน 
 โดยให้คณะกรรมการเลือก กรรมการหนึง่คนท าหนา้ที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที ่  

เลขาน การของคณะกรรมการ กรรมการมีวาระอยู่ในต าแหนง่คราวละั4 ปี หรืออาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดงันี ้

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานและเสนอความเห็นซึง่ได้จากการตดิตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และ 

คณะกรรมการพััฒนาท้องถิ่น พรั้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพฒันาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วััน นับตั้งแต่วัันที่ 
รายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปั็นัระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วััน โดยอย่างนอ้ยปลีะหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธัันวาคมของทั กปี 

4.  แต่งตั้งคณะอน กรรมการหรัือคณะท างานเพัื่อชั่วยปฏัิบัติงานองคั์กรปกครองส่วนทั้องถิ่นัอาจมอบให้หน่วยงานหรือบ คคลภายนอก 
ด าเนินการ หรือรวมด าเนินการตดิตามและประเมินผล แผนพัฒนาได ้โดยมีข้ันตอน ด าเนินการ ดังนี ้

4.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างข้อก าหนด ขอบขั่าย และรายละเอัียดของงานท่ี 
จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบ คคลภายนอกต าเนัินการัเพื่อเสนอผู้บริหาร 

4.2 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอน มัต ิ ข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
4.3 หน่วยงานหรือบ คคลภายนอกด าเนินการหรือรวมด าเนินการติดตามและ ประเมนิผล 
4.4 ให้หน่วยงานหรือบ คคลภายนอกที่ด าเนินการหรือรวมด าเนินการติดตามและ ประเมินผล รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้ 

จากการติดตามและประเมินผลแผนต่อคณะกรรมการ ตดิตามและ ประเมินผลแผน เพัื่อ ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตั่อผู้บริหารทั้องถิ่น 
4.5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นัและ คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศ 

ผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายใน 15 วััน นับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามัและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศโดยเปัิดเผยไม่น้อย กวั่า 30 วััน โดยอย่างน้อยปีละั1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของท กปี 
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ััััััััััััั1.12 การก ากับดูแล 

1. ให้ผู้ว่าราชการจงัหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพฒันา 
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ รายจ่ายเพิม่เติม งบประมาณจากเงินสะสม การตัง้งบประมาณอ ดหน น ให้แก่หน่วยงานอัื่น โดยถือ
เป็นสาระส าคัญทีต่้องพัิจารณารายละเอัียดโครงการพัฒนาในขั้อบัญญัติ เทศบัญญตัแิละงบประมาณรายจา่ยดงักล่าวต้องสอดคล้องกับ โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก่อนให้ความเห็นชอบ 

1.13 วััตถุประสงค์ในการจัดท าคัู่มั อ 
การจัดท าเอกสารคู่มัือการปฏัิบัติงาน “การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น”ฉบับนีั้เพัืั่อชั่วยเสริมสรั้างความเข้าใจให้เจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้องกับการปฏิบตัิ 

หน้าที่การจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบรหิารสั่วนต าบลตาเนินออกใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธัิภาพและประสิทธัิผลสูงสั ด 
1.14 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ัััััััััััััััััััััััััััััััั-ัหนังสัือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0810.3/ว6016 ลงวนที่ 19 ต ลาคม 2561 เรื่องซัักซั้อมแนวัทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 

ปกครองส่วนทั้องถิ่น 
 - หนังสัือกระทรวงมหาดไทย ดว่นที่ส ดที่ มท 0810.3/ว231 ลงวนที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนการแผนพฒันาท้องถิ่น  

พ.ศ.2561 - 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ััััััั- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 – ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ 

ด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
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ัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััส่วนที่ 2 
แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏบิัตงิาน/กระบวนการจัดท าแผน 

2.1 แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ : การจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ขององค์การบรหิารส่วนต าบลตาเนินออก ข้อกั าหนดที่สั าคััญ : 1. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 

แต่ละขัั้นตอนความสอดคลั้องของแผนพฒันาระดับต่างๆ ตวัชัี้วััดกระบวนการ : จั านวนของขั้นตอนตามักระบวนการที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ประช มชี้แจงการจดัท าแผนฯ 1 วััน งานนโยบายและแผน 

2. คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นจัดประช ม ประชาคม 1 วััน นักวิเคราะห/์ ปลััด/จนท./คกก.พััฒนาฯ/ คกก. 
สนับสน นฯ/สมาชิกสภาฯ 

(สัดสั่วนการประชาคม) 

3. รวบรวมปัญหา/ความต้องการจาก ประชาคมระดบัต าบล 1 วััน จนท.ส่วนงานนโยบายและแผนฯ เจ้าหนา้ที่
ผู้รบัผิดชอบ/ คณะกรรมการสนับสน นฯ 

4. จัดท ารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 วััน จนท.ส่วนงานนโยบายและแผนฯ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ 
คณะกรรมการสนับสน นฯ 

5. ประช มคณะกรรมการพฒันาเพื่อพิจารณา ร่างแผนฯ 1 วััน งานนโยบายและแผนฯ/ปลัดฯ/ คณะกรรมการ
พัฒนาฯ 

6. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น/ปิด ประกาศ 1 วััน ผู้บริหารท้องถิ่น 
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ขั้นตอนการจััดทำแผนพััฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจััดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบัับทัี่ 3) พ.ศ.2561 

(ข้อ 22) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการพััฒนาท้องถนัิ่ จัดประชาคม ท้องถิ่น เพ ่อรวบรวมข้อมูล
ปัญหา/ความ ต้องการ/โครงการจากการประชาคม 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าร่างแผนพััฒนา อบต.
ทั้ายตลาด เสนอตั่อคณะกรรมการพัฒนา อบต.ตาเนิน 

ประชุมคณะกรรมการพััฒนา อบต.ทั้ายตลาดัเพั ่อพิจารณาร่างแผนพััฒนาฯ 

เสนอผู้บริหารท้องถัิ่นัประกาศใช้แผนพััฒนา อบต.ตาเนินปัิดประกาศและ 
ประชาสััมพัันธ์ให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วััน 
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ขั้นตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (5 ป)ี 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวั่าดั้วยการจัดท าแผนพััฒนาของ อปท.(ฉบับทัี่ 3) พ.ศ.2561 (ข้อ 22) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

เม ่อสภาเห็นชอบแล้ว ผู้บริหาร ท้องถ่ินประกาศใช้ 

  

ปิดประกาศใช้ประชาชนทราบไม่ น้อยกวั่า 30 วันนับ
แต่วันประกาศ 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดท าร่างแผนพััฒนาฯ ท่ีเพัิ่มเตัิม พร้อมั
เหตุผลความจ าเป็นเสนอ คกก.พััฒนาท้องถัิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคม ท้องถิ่น พิจารณาร่าง
แผนฯ ท่ี คกก. สนับสนุนฯ ยกร่าง 

อบต.ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ สภาฯ พิจารณาเห็นชอบ 
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ขั้นตอนการเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (5 ป)ี 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวั่าดั้วยการจัดท าแผนพััฒนาของ อปท.(ฉบับทัี่ 3) พ.ศ.2561 (ข้อ 22/1)  

(อำนาจของ คกก.พััฒนาทั้องถิ่น) 
 
 
 
 

คณะกรรมการพััฒนา อบต.ตาเนิน  ประชุมเพ ่อพิจารณาเปล่ียนแปลง 
แผนพััฒนาท้องถัิ่น 

  

ส่งร่างแผนพััฒนาท้องถัิ่นที่เปล่ียนแปลงัให้สภาฯ พิจารณา 
(ตาม ม.46 แห่ง พรบ.สภาต าบลและองค์การ บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537) 

  

ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศ ให้ประชาชน
ทราบ ไมั่นั้อยกวั่า 30 วัน (นัับแตั่วัันประกาศใช)้ 
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การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวั่าดั้วยการจัดท าแผนพััฒนาของ อปท.(ฉบับทัี่ 3) พ.ศ.2561 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมั่
นั้อยกวั่า 30 วันันัับแตั่วัันที่ผู้บริหารทั้องถิ่นเห็นชอบ 

  

 
แจ้งสภาท้องถิ่น แจ้งจังหวัดทราบ 

 
 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน จัดท าบันทึกรายละเอียดการ
แก้ไขแผนพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศ เสนอผู้บริหารทอ้งถิ่น 

หมายเหตัุ: การแกั้ไข หมายความว่า การแกั้ไขขั้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนดำเนินงานใหั้ถกูต้อง โดยไม่ทำัให้วัตถ ประสงค์และสาระส าคญัเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
กรณี 1 การแกั้ไขปี ท่ีจะดำเนัินการตามโครงการพัฒนาที่จะปรากฏในแผนพััฒนาท้องถิ่นให้เปนั็ั อำนาจของผัู้บริหารั(ตามหนัังสือ ด่วนทีั่ส ด ที่มท 0810.3/ว 6046 ลงวัันที่ 
19 ต ลาคม 2561) 
กรณี 2 ผัู้บรหิารท้องถิ่น มีอ านาจในการแกั้ไขแผนพัฒนาท้องถิั่น ตาม “ราคากลาง” แหั่ง พรบ.การจัดซื้อจัดจั้างและัการบริหารพัสด ภาครััฐ พ.ศ.2560 ใหั้เป็น
ปััจจ บััน 

 หนัังสัือด่วนทีั่ส ด ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ต ลาคม 2561 

ส่วนราชการต้นเร ่องเสนอบันทึกเหตุผลความจ าเป็น ขอแกั้ไขแผนพััฒนาท้องถนัิ่ัพร้อมส่ง
เอกสารให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
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ส านัก/กองท่ีต้องการเพ่ิมเติมหร อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิน่ัั
จัดท าบันทึกเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นั ัพร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน 

ข้อั22/2ัในกรณีการเพ่ิมเติมหร อเปลี่ยน
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกบัโครงการ
พระราชด าริัังานพระราชพิธีััรัฐพิธีัันโยบาย
รัฐบาลััและนโยบายกระทรวงมหาดไทยััให้
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

การเพัิ่มเตัิมหร อเปล่ียนแปลงแผนพััฒนาทั้องถิ่น  

(กรณีอ านาจผู้บริหารท้องถ่ิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหร อเปลี่ยนแปลง 

 
  

 

 
 
 
 
 

 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนบัสุนนจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงัเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหร อเปลี่ยนแปลงให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นั ัประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าั ั30ั ัวันั ันับแต่
วันที่ได้รับความเห็นชอบ 

 

แจ้งสภาท้องถิน่ััอ าเภอััหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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การติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวั่าดั้วยการจัดท าแผนพััฒนาของ อปท.(ฉบับทัี่ 3) พ.ศ.2561 ขอ้ 12 (3) 

  (ปีละ 1 คร้ัง ภายในเดั อนธันวาคมของทัุกปี) 
 

 

 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามฯััประชุมััคกก. 
(คร้ังท่ีั2)ัเพ ่อด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนฯ 
(คกก.ให้คะแนนตามแบบประเมินผลยุทธศาสตร์
และประเมินผลโครงการ)  (ภายใน  60  วัน  นับ
แต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปี) 

 

  

 

คณะกรรมการติดตามฯััเสนอผลการติดตามต่อ
นายกัอบต.เพ ่อให้นายกเสนอต่อสภาัอบต. 
(เพ ่อทราบ)ััและัคกก.พัฒนาท้องถิ่น 

(เพ ่อทราบ) 
 

  

 

 

ผู้บริหารประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบัภายในั15ัวันันับ
แต่วันรายงานผลปิดประกาศไม่น้อยกว่าั30ัวันั
ปีละั1ัคร้ังัภายในเด อนัธันวาคมของทุกป ี
 

คณะกรรมการติดตามฯััประชุมััคกก. 
(คร้ังท่ีัั1)ััเพ ่อก าหนดแนวทางและวิธีการ

ติดตาม 
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