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คำนำ 

                คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็น
แนวทาง ในการปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยได้รวบรวมความรู้ทางวิชาการ
จากแหล่งต่าง ๆ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่ น เพื ่อให้ผู ้ที ่ได้ศึกษานำไป
ประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย 

                กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลปากคาด จึงได้จัดทำคู่มือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลปากคาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู ่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและ
ผู้ปฏิบัติงาน สำหรับใช้เป็นคู่มือในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
สามารถ นำไปสู่การปฏิบัติความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

 
 

 
กองวิชาการและแผนงาน 
 เทศบาลตำบลปากคาด 
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ส่วนที่ 1 บทนำ  
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
1.1 ความเป็นมา  

               นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอำนาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น โดยไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ให้บริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ ่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเป็นองค์กรที ่เปิดโอกาสให้
ประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถนำนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น  และเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนา
ภาค ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 จึงได้
ดำเนินการจัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งรัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว  เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2561 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เล่ม 135 ตอน
พิเศษ 246 ง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 
1.2 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น 
จึงมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้  

  1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะ เฉพาะตัวที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผล 
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  3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ ตามท่ีกำหนดในปีนั้น 
  4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 1. เพื ่อให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นไปเพื ่อประโยชน์ของ
ประชาชน โดยมี แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน  

 2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และการจัดทำงบประมาณประจาปี  

 3. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาที่
กำหนด ว่าสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่  

 4. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีท่ีได้รับงบประมาณ 
 
1.3 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่หลากหลายประการสามารถสรุปได้ ดังนี้  
1. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งการบรรลุ 

จุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผนทุก 
ครั้งย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้มีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การปฏิบัติ
ตาม แผนมีทิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี  

2. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื ่อคิด 
วิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดำเนินมี
ความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความ
ประหยัด  

3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการลดความไม่
แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิดความแน่นอนในการใช้
งบประมาณ เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง  

4. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การดำเนินกิจการของเทศบาลได้ 
เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้  ต้องดำเนินการคู่กันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน การควบคุมจะทำให้การใช้งบประมาณและการดำเนินโครงการสัมพันธ์กัน 
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5. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ช่วยใหส้ร้าง 
ความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของเทศบาลในอนาคต ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่วาง
ไว้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาล และในพื้นที่เขตเทศบาล รวมทั้ง 
เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอีกด้วย  

6. แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยง 
ระหว่างแนวทางการดำเนินกิจการต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรค
ต่อกัน  

7. เพื่อให้สามารถตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารที่มี
อยู่อย่างจำกัดได้อย่างถูกต้อง  

8. สามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนในการ
พัฒนา  

9. สามารถนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ที่ 
กำหนด  

10. ทาให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความต่อเนื่อง ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว (สามารถ 
ยืดหยุ่นได้) มีเอกภาพ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล  

11. ส่งเสริมภาพพจน์ของเทศบาลและทำให้บุคคลทั้งในและนอกเขตเทศบาล เกิดความเชื่อม่ันในการ 
บริหารกิจการ ของเทศบาล 
1.5 แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1.ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอำเภอ ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อำเภอ
ให้เป็นปัจจุบัน  

2.ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  เขต
จังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไป
พลางก่อน และเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเพ่ือจัดทำ ทบทวน หรือ 
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ให้ดำเนินการตาม
รูปแบบที่กำหนด  

3.ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอจัดประชุมพิจารณาจัดลำดับ ความสำคัญ
ของโครงการและส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในเดือน พฤศจิกายน 
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4.ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจัดประชุมพิจารณาจัดลำดับ ความสำคัญ
ของโครงการและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำโครงการที่ได้ประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและจัดส่งโครงการพัฒนาที่เกิน
ศักยภาพให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อนาไปจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดต่อไป 
 
1.6 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน  

2. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุม ปะชา
คมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/ 
ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หรือดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบที่เห็นว่าเหมาะสม 
ทั้งนี้จะต้องเป็นไป ตามมาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 สัดส่วนของการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 กำหนดไว้  

3. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วน ร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นและทำให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีความสุจริต  โปร่งใส ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยขอให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ลักษณะ
ประชารัฐ เพ่ือนำปัญหาความต้องการที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ไปเป็นข้อมูลในการดำเนินการ
ของหน่วยงาน ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการทำงาน สำหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่นครั้งแรก 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2559 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ใช้สัดส่วนร้อยละ 60 กรณ ีประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละ 60 แต่ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 20 ให้ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น ต่อไปได ้โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไว้ใน
รายงานการประชุม  

4. ในการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณ
ถัดไป  

5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564) 
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 สรุปขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวขอ้ง 

เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที ่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนว
ทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์ 
เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ  
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ  
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ  
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ  
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ  
     คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน  
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น กรรมการ คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่

เกินหกคน  
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ  
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) 

ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง
การพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  

 1) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง  

 2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ  
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกลุ่มจังหวัดและจังหวัดโดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์
ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  
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(1.4) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
(1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น  
(1.6) แผนชุมชน  
ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการ

คลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย  
(2) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่าง

แผนพัฒนา 
ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมือง

พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 

(3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน  
(4) ให้ความชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19(2) แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(6) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
(7) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  

(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประธานกรรมการ  

(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ  

(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  กรรมการ  

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน  กรรมการและเลขานุการ  

(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   ผู้ช่วยเลขานุการ  ที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมาย กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่าง 
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ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19(1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

1.7 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ  

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนด ไว้ 
เช่น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2562 ให้นำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 
2562 ไปใช้ กรณีที ่จะนำโครงการพัฒนาที่อยู ่ในปี พ.ศ.2563,2564 ไปดำเนินการ การแก้ไขปีที ่จะ
ดำเนินการเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น การเพิ่มเติมเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เป็น
อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว ต้องประกาศให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 
วัน 

1.8 การจัดทำแผนดำเนินงาน  
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  

แผนการดำเนินงาน ต้องจัดทาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก 
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
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1.9 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1. สมาชิกสภาท้องถิ่น (ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก) จำนวน 3 คน  
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก) จำนวน 2 คน  
3. ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง (ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก) จำนวน 2 คน  
4. หัวหน้าส่วนการบริหาร (ที่คัดเลือกกันเอง) จำนวน 2 คน  
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก) จำนวน 2 คน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง

คนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการ 
ของคณะกรรมการ กรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  
1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วัน
รายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  30 วัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจมอบ
ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมี 
ขั้นตอนดำเนินการดังนี้  

 4.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  

 4.2 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
 4.3 หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผล  
 4.4 ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
เพ่ือ ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

 4.5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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1.10 การกำกับดูแล  

1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจาปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบ
ลงทุน เพื่อพัฒนาองค์กรกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานอื่น โดยถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องพิจารณาโดยรายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ /เทศ
บัญญัติและงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความ
เห็นชอบ  

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่  
เกี ่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิน่ตามกฎหมาย พิจารณาดำเนินการแก่ผู้ที่เก่ียวข้องตามควรแก่กรณี 

1.11 แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น  

การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมเพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
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1.12 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2561  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561  

1.13 วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือ  

การจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” ฉบับนี้เพื่อช่วย เสริมสร้าง
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปากคาด ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ส่วนที่ 2 

แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนงานการจัดทำแผน 
 

2.1 แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
กระบวนการ : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลปากคาด  
ข้อกำหนดที่สำคัญ : 1. กรอบระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละข้ันตอน  

2. ความสอดคล้องของแผนกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ตัวชี้วัดกระบวนการ : จำนวนของ
ขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 

ขั้นตอนการปฏิบตั ิ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมช้ีแจงการจัดทำแผนฯ 1 วัน กองวิชาการ 

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมระดับชุมชน  

 
14 วัน (14 ชุมชน) นักวิเคราะห/์ผอ.กองวิชาการ

ฯ/ปลดัฯ/จนท.กองวิชาการ
ฯ/คกก.พัฒนาฯ/คกก.
สนับสนุนฯ/ผู้นำชุมชน/
สมาชิกสภาฯ (สดัส่วนการ
ประชุมประชาคมชุมชน) 

3.รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/ความต้องการจากประชาคมระดับชุมชน(แผน
ชุมชน) เพื่อเตรียมจดัประชุมประชาคมระดับเมือง  

 

5 วัน จนท.กองวิชาการฯ/จนท.
ผู้รับผิดชอบงาน
คณะกรรมการสนับสนุนแผน
ฯ  

4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมระดับเมือง  

 
1 วัน นักวิเคราะห/์ผอ.กองวิชาการ

ฯ/ปลดัฯ/จนท.กองวิชาการ
ฯ/คกก.พัฒนาฯ/คกกสนบัส
นุนแผนฯ/ผู้นำชุมชน/สมาชิก
สภาฯ (สัดส่วนการประชุม
ประชาคมเมือง)  

5.จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 
1 วัน จนท.กองวิชาการฯ/ คณะ

กรรมกาสนับสนุนแผนฯ  

6.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อพิจารณารา่งแผนฯ  1 วัน กองวิชาการฯ/ปลดัฯ/
คณะกรรมการพัฒนาฯ  

7.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น/ปิดประกาศ  
 

1 วัน ผู้บริหารท้องถิ่น 

8.ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งสภาเทศบาล/จังหวัด/อำเภอ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 
1 วัน ผู้บริหารท้องถิ่น 
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การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาคมระดับชุมชน 

รวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากการ
ประชาคมระดับชุมชน/แผนชุมชน 

ประชาคมระดับเมือง 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำร่าง
แผนพัฒนาเทศบาล และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพ่ือพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศใช้แผนพัฒนา
ทอ้งถิ่น 

แจ้งสภาเทศบาล/จังหวัด /อำเภอ/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภายใน 15 
วนั 

ส่วนราชการต่าง ๆ จัดทำคำของบประมาณ/ผู้บริหารท้องถิ่น/และ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

เสนอให้สภาเทศบาล
เห็นชอบ ทอ้งถิ่น 

เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เห็นชอบ  

นายกเทศมนตรีลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากคาด                                  หน้า 13 

การจัดทำแผนการดำเนนิงาน ข้อ 26 การจดัทำแผนการ
ดำเนินงานให้ดำเนินการตาม

ระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ดำเนินการ ดังนี ้บันทึกข้อความเปิดเรื่องให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

แจ้งให้กอง ส่งรายละเอยีดตามแบบ ผด.02 พร้อมทั้งให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ส่งรายละเอียดโครงการที่เข้ามาดำเนินการในเขตเทศบาลฯ 

** (เค้าโครงแบบ ตาม
หนังสือ ด่วนท่ีสุด มท. 
0810.3/ว6247 ลง
วันท่ี 3 พฤศจิกายน 

2560) 
คณะกรรมการสนับสนุนฯรวบรวมแผนงานท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ี 
จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

1. โครงการพัฒนาของ อปท.  
2. หน่วยราชการส่วนกลาง  
3. ส่วนภมูิภาค  
4. รัฐวิสาหกิจ  
5. หน่วยงาน อืน่ ๆ  

 

ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนฯ 

จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่าง
แผนการดาเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ปิดประกาศภายใน 15 วัน 
และปิดประกาศอย่างน้อย 30 วัน 

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จดัทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงาน

และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  
 

** การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจผู้บรหิารท้องถิ่น 
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การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ 
อปท. ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ จดัทำรา่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเพิ่มเติม พรอ้มเหตผุล

และความจำเป็น เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลปากคาด 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปาก
คาด พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพิ่มเตมิ 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากคาดและประชาคมท้องถิ่นพจิารณาร่างแผนฯ 
1. ประชาคม ระดับชุมชน 
2. ประชาคม ระดับเมือง 

ผู้บริหารประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

แจ้งสภาเทศบาลฯ เพื่อทราบ 

แจ้งจังหวัด , อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการ 

ส่วนงานท่ีมีหน้าที่จัดทำแผน (กองวิชาการและแผนงาน) จัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 

ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไมน่้อยกว่า 30 วัน 

แจ้งจังหวัด , อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

**** กรณี การย้ายช่องปีของแผน ให้เป็นอำนาจแก้ไขผู้บริหารท้องถิ่น 
 (ตามหนังสือ ที่ มท. 8010.3/ว 6046 ลงวันท่ี 19 ตลุาคม 2561) ข้อ 4 
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การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(กรณี อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น) 

ข้อ 22/2 ในกรณีเพิ ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับโครงการดังต่อไปนี้ เป็น
อำนาจผู้บริหาร 
1. โครงการพระราชดำริ 
2. งานพระราชพิธี 
3. รัฐพิธ ี
4. นโยบายรัฐบาล 
5. นโยบายกระทรวงมหาดไทย 

ส่วนงานท่ีมีหน้าที่จัดทำแผน (กองวิชาการและแผนงาน) จัดทำร่างเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารพิจารณาร่างแผนเพิ่มเตมิหรือเปลีย่นแปลง 

ผู้บริหารประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

แจ้งสภาเทศบาลเพื่อทราบ 

แจ้งจังหวัด,อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน ข้อ 21 การแกไ้ข
แผนพัฒนาเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 

การแก้ไข หมายความว่า การ
แก้ไขข้อผิดพลาดใน

แผนพัฒนาหรือแผนการ
ดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำ

ให้วัตถุประสงค์และ
สาระสำคญัเดมิเปลี่ยนแปลง

ไป 

กองงานตน้เรื่อง เสนอบนัทกึเหตผุลความจ าเป็นขอแกไ้ข
แผนพฒันาต่อผูบ้รหิารทอ้งถิ่น พรอ้มทัง้สง่เอกสาร ใหส้ว่นงานที่มี

หนา้ที่จดัท าแผน (กองวิชาการและแผนงาน) 

สว่นงานที่มีหนา้ที่จดัท าแผน (กองวิชาการและแผนงาน) จดัท า
เอกสารบนัทกึขอ้ความ พรอ้มทัง้ประกาศ เสนอผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นพิจารณา เห็นชอบ แกไ้ข
แผนพฒันาทอ้งถิ่น 

ปิดประกาศไม่นอ้ยกว่า 30 วนั แจง้สภาทอ้งถิ่น 

อ าเภอ , จงัหวดั และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ทราบ 

หมายเหตุ : เอกสารเพิ่มเติม 
1. หนังสือด่วนที่สดุ มท 0810.3/ว 1617 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 

- ด้านการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ตค.012 – ตค.017 
2. หนังสือด่วนที่สดุ มท 0810.3/ ว 6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 
3. หนังสือด่วนที่สดุ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เชิญประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

- ก าหนดแนวทาง วิธีการใน

การติดตามและประเมินผล

แผน -ด าเนินการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพฒันา -

รายงานผลและเสนอความเห็น

ซึ่งไดจ้ากการตดิตามและ

ประเมินผลแผนพฒันาต่อ

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 

แจ้งผลให้ผูบ้ริหาร 

ผู้บริหารแจ้งให้สภาเทศบาลฯทราบ 

ผู้บริหารแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็น 

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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การเพิ่มเตมิแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ อปท.ดำเนินการ

ตามข้ันตอนดังนี้ 

คณะกรรมการสนับสนุน จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  

พร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 

3.1 ประชาคม ระดับชุมชน / หมู่บ้าน              ดูเงื่อนไขประกอบ  

                                                           อาจจะระดับตำบล        

3.2 ประชาคมระดับตำบล                            หรือทั้ง 2 ระดับ 

 

ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้ สภา อบต. พิจารณา ให้ความ

เห็นชอบ (เฉพาะ อบต.) 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ / ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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ขั้นตอน 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปากคาด                                  หน้า 23 


