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ส่วนที่ 1 บทน า 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 ความเป็นมา 
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอ านาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น โดยไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ให้บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้
ประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

หลักการและเหตุผล 
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถน านโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ
แผนพัฒนาภาค ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 
จึงได้ด าเนินการจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(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 ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น  
จึงมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน และมี

ลักษณะ เฉพาะตัวที่จะต้องด าเนินการให้เกิดผล 
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3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ ตามท่ีก าหนดในปีนั้น 

4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมี
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน 

2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการ
จัดท างบประมาณประจ าปี 

3. เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพ่ือเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาที่ก าหนด  ว่า
สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่ 

4. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีท่ีได้รับงบประมาณ 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่หลากหลายประการสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งการบรรลุ

จุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผนทุก
ครั้งย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางท่ีก าหนดไว้ ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้มีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การปฏิบัติ
ตาม แผนมีทิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี  

2. เกิดความประหยัด ( Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิด
วิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินมี
ความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ท า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความ
ประหยัด  

3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการลดความ
ไม่แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิดความแน่นอนในการใช้
งบประมาณ เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง  

4. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การด าเนินกิจการของเทศบาลได้
เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ต้องด าเนินการคู่กันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน การควบคุมจะท าให้การใช้งบประมาณและการด าเนินโครงการสัมพันธ์กัน  
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5. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี ( Better Coordination) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ช่วยให้สร้าง
ความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของเทศบาลในอนาคต ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่วาง
ไว้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่างๆ ในเทศบาล และในพ้ืนที่เขตเทศบาล รวมทั้ง 
เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอีกด้วย  

6. แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวทางการด าเนินกิจการต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรค
ต่อกัน  

7. เพ่ือให้สามารถตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารที่มี
อยู่อย่างจ ากัดได้อย่างถูกต้อง  

8. สามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนในการ
พัฒนา 

9. สามารถน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ที่
ก าหนด 

10. ท าให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความต่อเนื่อง ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว (สามารถ
ยืดหยุ่นได)้ มีเอกภาพ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล 

11. ส่งเสริมภาพพจน์ของเทศบาลและท าให้บุคคลทั้งในและนอกเขตเทศบาล เกิดความเชื่อม่ันในการ
บริหารกิจการ ของเทศบาล  
1.5 แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอ ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ  อ าเภอ
ให้เป็นปัจจุบัน  

2.ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน  เขต
จังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ไป
พลางก่อน และเม่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเพ่ือจัดท า ทบทวน 
หรือ เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ด าเนินการตาม
รูปแบบที่ก าหนด  

3.ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอจัดประชุมพิจารณาจัดล าดับ  ความส าคัญ
ของโครงการและส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในเดือน พฤศจิกายน 



หน้า ๔ 

4.ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจัดประชุมพิจารณาจัดล าดับ  ความส าคัญ
ของโครงการและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน าโครงการที่ได้ประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและจัดส่งโครงการพัฒนาที่เกิน
ศักยภาพให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.)เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดต่อไป 

1.6 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน  

2. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุม
ปะชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.2/ ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หรือด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบที่เห็น
ว่าเหมาะสม  ทั้งนี้จะต้องเป็นไป ตามมาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 สัดส่วน
ของการประชุมประชาคมท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 ก าหนดไว้  

3. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นท่ี ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา  
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยขอให้นายอ าเภอบูรณาการหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ลักษณะประชา
รัฐ เพื่อน าปัญหาความต้องการที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ไปเป็นข้อมูลในการด าเนินการของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการท างาน ส าหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่นครั้งแรก ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2559 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด ให้ใช้สัดส่วนร้อยละ 60 กรณ ีประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละ 60 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
20 ให้ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น ต่อไปได้ โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นโดยละเอียดไว้ในรายงาน
การประชุม  

4. ในการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณ
ถัดไป 

5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564) 



หน้า ๕ 

สรุปขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น
ที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและ
ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์ เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

   คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 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) ให้ มีวาระอยู่ในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีก

ก็ได  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้

     (1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
(1.1) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง 
(1.2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
(1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกลุ่มจังหวัดและจังหวัดโดยให้เน้นด าเนินการใน

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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(1.4) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
(1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(1.6) แผนชุมชน 
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะ

ทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย  
      (2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ

จัดท าร่างแผนพัฒนา 
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 

เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

  (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
    (4) ให้ความชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19(2) แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
    (5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (6) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
    (7) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        ประธานกรรมการ
(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ
(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน     กรรมการและเลขานุการ
(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น       ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 
กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้อง

กับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน และจัดท าร่าง
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ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19(1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

1.7 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ 

    เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณตามปีที่ก าหนด  ไว้ 
เช่น การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้น าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.  
2562 ไปใช้ กรณีท่ีจะน าโครงการพัฒนาที่อยู่ในปี พ.ศ. 2563,2564 ไปด าเนินการ การแก้ไขปีที่จะ
ด าเนินการเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น การเพ่ิมเติมเป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  การเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงที่เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว 
ต้องประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน  15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน  

1.8 การจัดท าแผนด าเนินงาน 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 

แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
แผนการด าเนินงาน ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆท่ีต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
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1.9 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

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

คนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนและ  กรรมการอีกหนึ่งคน ท าหน้าที่เลขานุการ
ของคณะกรรมการ กรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น 

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

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจมอบ
ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ หรือรวมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

  4.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น 

  4.2 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
  4.3 หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือรวมด าเนินการติดตามและประเมินผล  
  4.4 ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือรวมด าเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
เพ่ือ ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

   4.5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดย เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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1.10 การก ากับดูแล 
1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  จัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบ
ลงทุน  เพ่ือพัฒนาองค์กรกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานอื่น โดยถือเป็นสาระส าคัญท่ีต้องพิจารณาโดยรายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติและงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความ
เห็นชอบ  

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอในฐานะผู้ก ากับดูแลองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย พิจารณาด าเนินการแก่ผู้ที่เก่ียวข้องตามควรแก่กรณ ี 

1.11  แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น     
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติม

พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมเพ่ือ

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้  

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
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1.12 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 

1.13 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ 
การจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ” ฉบับนี้เพ่ือช่วย  เสริมสร้าง

ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองพล ใช้
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ส่วนที่ 2 
แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนงานการจัดท าแผน 

2.1 แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
      กระบวนการ : การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองเมืองพล  
      ข้อก าหนดที่ส าคัญ : 1. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละข้ันตอน 

2. ความสอดคล้องของแผนกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ
      ตัวชี้วัดกระบวนการ : จ านวนของขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมชี้แจงการจัดท าแผนฯ 1 วัน กองวิชาการ 

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมระดับชุมชน 14 วัน (14 ชุมชน) นักวิเคราะห/์ผอ.กอง
วิชาการฯ/ปลัดฯ/จนท.กอง
วิชาการฯ/คกก.พัฒนาฯ/
คกก.สนับสนุนฯ/ผู้น า
ชุมชน/สมาชิกสภาฯ 
(สัดส่วนการประชุม
ประชาคมชุมชน) 

3.รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/ความต้องการจากประชาคมระดับ
ชุมชน(แผนชุมชน) เพ่ือเตรียมจัดประชุมประชาคมระดับเมือง 

5 วัน จนท.กองวิชาการฯ/จนท.
ผู้รับผิดชอบงาน/
คณะกรรมการสนับสนุน
แผนฯ 

4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมระดับเมือง 1 วัน นักวิเคราะห/์ผอ.กอง
วิชาการฯ/ปลัดฯ/จนท.กอง
วิชาการฯ/คกก.พัฒนาฯ/
คกก.สนับสนุนแผนฯ/ผู้น า
ชุมชน/สมาชิกสภาฯ 
(สัดส่วนการประชุม
ประชาคมเมือง) 

5.จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 วัน จนท.กองวิชาการฯ/ 
คณะกรรมการสนับสนุน
แผนฯ 

6.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนฯ 1 วัน กองวิชาการฯ/ปลัดฯ/
คณะกรรมการพัฒนาฯ 

7.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น/ปิดประกาศ 1 วัน ผู้บริหารท้องถิ่น 
8.ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งสภาเทศบาล/จังหวัด/อ าเภอ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1 วัน ผู้บริหารท้องถิ่น 
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การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาคมระดับชุมชน 

รวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากการ
ประชาคมระดับชุมชน/แผนชุมชน 

ประชาคมระดับเมือง 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าร่าง
แผนพัฒนาเทศบาล และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพ่ือพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แจ้งสภาเทศบาล/จังหวัด /อ าเภอ/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภายใน 15 วัน
ทราบ

ส่วนราชการต่างๆจัดท าค าของบประมาณ/ผู้บริหารท้องถิ่น/และ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ จัดท าเทศบัญญัติงบประมารรายจ่าย 

เสนอให้สภาเทศบาลเห็นชอบ 

นายกเทศมนตรีลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เห็นชอบ 
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บันทึกข้อความเปิดเรื่องให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

แจ้งให้กอง ส่งรายละเอียดตามแบบ ผด.02 พร้อมท้ังให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ส่งรายละเอียดโครงการที่เข้ามาด าเนินการในเขตเทศบาลฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนฯรวบรวมแผนงานท่ีด าเนินการในพื้นที่ จัดท า
ร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1. โครงการพัฒนาของ อปท.
2. หน่วยราชการส่วนกลาง
3. ส่วนภูมิภาค
4. รัฐวิสาหกิจ
5. หน่วยงานอ่ืนๆ

ประชุมเพื่อจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ 

จัดท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 
ปิดประกาศภายใน 15 วัน และปิดประกาศอย่างน้อย 30 วัน 

ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงาน
ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี ้

ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน  ๆ

** การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงาน เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น 

การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

** (เค้าโครงแบบ ตาม
หนังสือ ด่วนท่ีสุด มท. 
0810.3/ว6247 ลงวันท่ี 
3 พฤศจิกายน 2560) 
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คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล 
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพลและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนฯ  
1. ประชาคม ระดับชุมชน
2. ประชาคม ระดับเมือง  

ผู้บริหารประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

แจ้งจังหวัด , อ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ 
อปท. ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

แจ้งสภาเทศบาลฯ เพ่ือทราบ 

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน (กองวิชาการและ
แผนงาน) จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เปลี่ยนแปลง เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง 

ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงให้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

**** กรณี การย้ายช่องปีของแผน ให้เป็นอ านาจแก้ไขผู้บริหารท้องถิ่น        
(ตามหนังสือ ที่ มท. 8010.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561) ข้อ 4 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แจ้งจังหวัด , อ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการ
ดังต่อไปนี้ เป็นอ านาจผู้บริหาร 

1. โครงการพระราชด าริ
2. งานพระราชพิธี
3. รัฐพิธี
4. นโยบายรัฐบาล
5. นโยบาย

กระทรวงมหาดไทย

ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน(กองวิชาการและแผนงาน) จัดท า
ร่างเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารพิจารณาร่างแผนเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ผู้บริหารประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

แจ้งสภาเทศบาลเพื่อทราบ 

แจ้งจังหวัด,อ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(กรณี อ านาจผู้บริหารท้องถิ่น) 
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ข้อ 21 การแก้ไข
แผนพัฒนาเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 

การแก้ไข หมายความว่า การ
แก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา
หรือแผนการด าเนินงานให้
ถูกต้องโดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์
และสาระส าคัญเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 

กองงานต้นเรื่อง เสนอบันทึกเหตุผลความจ าเป็นขอแก้ไข
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเอกสาร ให้

ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน (กองวิชาการและแผนงาน) 

ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดท าแผน (กองวิชาการและแผนงาน) 
จัดท าเอกสารบันทึกข้อความ พร้อมทั้งประกาศ เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา เห็นชอบ แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน แจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ, 
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ

หมายเหตุ : เอกสารเพิ่มเติม 
1. หนังสือด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 1617 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560

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

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 



หน้า ๑๘ 

      

เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แจ้งผลให้ผู้บริหาร 

ผู้บริหารแจ้งให้สภาเทศบาลฯทราบ 

ผู้บริหารแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและ

เสนอความเห็น 

-ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

-ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

-รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 




