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ส่วนที่ 1 บทนา
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.1 ความเป็นมา
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอานาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น โดยไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ให้บริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้
ประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
หลักการและเหตุผล
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนานโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ
แผนพัฒนาภาค ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560
จึงได้ดาเนินการจัดทาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(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 ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น
จึงมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน และมี
ลักษณะ เฉพาะตัวที่จะต้องดาเนินการให้เกิดผล
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3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ ตามที่กาหนดในปีนั้น
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมี
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการ
จัดทางบประมาณประจาปี
3. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาที่กาหนด ว่า
สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่
4. เพื่อเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่หลากหลายประการสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งการบรรลุ
จุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) มีความสาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผนทุก
ครั้งย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางที่กาหนดไว้ ถ้าจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้มีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การปฏิบัติ
ตาม แผนมีทิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
2. เกิดความประหยัด ( Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิด
วิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดาเนินมี
ความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความ
ประหยัด
3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการลดความ
ไม่แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิดความแน่นอนในการใช้
งบประมาณ เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง
4. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การดาเนินกิจการของเทศบาลได้
เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ต้องดาเนินการคู่กันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน การควบคุมจะทาให้การใช้งบประมาณและการดาเนินโครงการสัมพันธ์กัน
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5. ทาให้เกิดการประสานงานที่ดี ( Better Coordination) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ช่วยให้สร้าง
ความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของเทศบาลในอนาคต ทาให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่วาง
ไว้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่างๆ ในเทศบาล และในพื้นที่เขตเทศบาล รวมทั้ง
เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอีกด้วย
6. แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างแนวทางการดาเนินกิจการต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรค
ต่อกัน
7. เพื่อให้สามารถตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารที่มี
อยู่อย่างจากัดได้อย่างถูกต้อง
8. สามารถกาหนดทิศทางในการดาเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนในการ
พัฒนา
9. สามารถนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ที่
กาหนด
10. ทาให้การดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความต่อเนื่อง ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว (สามารถ
ยืดหยุ่นได้) มีเอกภาพ สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล
11. ส่งเสริมภาพพจน์ของเทศบาลและทาให้บุคคลทั้งในและนอกเขตเทศบาล เกิดความเชื่อมั่นในการ
บริหารกิจการ ของเทศบาล
1.5 แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอาเภอ ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อาเภอ
ให้เป็นปัจจุบัน
2.ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขต
จังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ไป
พลางก่อน และเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อจัดทา ทบทวน
หรือ เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ดาเนินการตาม
รูปแบบที่กาหนด
3.ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอจัดประชุมพิจารณาจัดลาดับ ความสาคัญ
ของโครงการและส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในเดือน พฤศจิกายน
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4.ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจัดประชุมพิจารณาจัดลาดับ ความสาคัญ
ของโครงการและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนาโครงการที่ได้ประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและจัดส่งโครงการพัฒนาที่เกิน
ศักยภาพให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.)เพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดต่อไป
1.6 แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน
2. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุม
ปะชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.2/ ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หรือดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบที่เห็น
ว่าเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องเป็นไป ตามมาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 สัดส่วน
ของการประชุมประชาคมท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 กาหนดไว้
3. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ดาเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและทาให้การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยขอให้นายอาเภอบูรณาการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ลักษณะประชา
รัฐ เพื่อนาปัญหาความต้องการที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ไปเป็นข้อมูลในการดาเนินการของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการทางาน สาหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่นครั้งแรก ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2
พ.ศ.2559 เพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด ให้ใช้สัดส่วนร้อยละ 60 กรณี ประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละ 60 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ
20 ให้ดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น ต่อไปได้ โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นโดยละเอียดไว้ในรายงาน
การประชุม
4. ในการจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณ
ถัดไป
5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2564)
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สรุปขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามา
กาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและ
ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนามา
วิเคราะห์ เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน กรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน กรรมการ
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
คัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่าสามคน
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
คัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้ มีวาระอยู่ในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีก
ก็ได มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
(1.1) อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง
(1.2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
(1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกลุ่มจังหวัดและจังหวัดโดยให้เน้นดาเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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(1.4) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
(1.6) แผนชุมชน
ในการนาประเด็นข้างต้นมาจัดทาแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคานึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท้องถิ่น และความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย
(2) ร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดทาร่างแผนพัฒนา
ในการจัดทาร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นาปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดาเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอานาจหน้าที่
(3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดาเนินงาน
(4) ให้ความชอบร่างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19(2) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(6) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
(7) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและจัดทาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน กรรมการ
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน กรรมการและเลขานุการ
(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย
กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทาร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกาหนด จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน และจัดทาร่าง
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ข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19(1) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
1.7 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม โดยนาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทางบประมาณตามปีที่กาหนด ไว้
เช่น การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562 ให้นาโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.
2562 ไปใช้ กรณีที่จะนาโครงการพัฒนาที่อยู่ในปี พ.ศ. 2563,2564 ไปดาเนินการ การแก้ไขปีที่จะ
ดาเนินการเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น การเพิ่มเติมเป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว
ต้องประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน
1.8 การจัดทาแผนดาเนินงาน
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
แผนการดาเนินงาน ต้องจัดทาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น
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1.9 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่น (ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก) จานวน 3 คน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก) จานวน 2 คน
3. ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง (ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก) จานวน 2 คน
4. หัวหน้าส่วนการบริหาร (ที่คัดเลือกกันเอง) จานวน 2 คน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก) จานวน 2 คน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง
คนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนและ กรรมการอีกหนึ่งคน ทาหน้าที่เลขานุการ
ของคณะกรรมการ กรรมการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วัน
รายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจมอบ
ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ หรือรวมดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมี
ขั้นตอนดาเนินการดังนี้
4.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างข้อกาหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น
4.2 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
4.3 หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือรวมดาเนินการติดตามและประเมินผล
4.4 ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือรวมดาเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดาเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
เพื่อ ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
4.5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดย เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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1.10 การกากับดูแล
1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ จัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบ
ลงทุน เพื่อพัฒนาองค์กรกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานอื่น โดยถือเป็นสาระสาคัญที่ต้องพิจารณาโดยรายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติและงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความ
เห็นชอบ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยที่
เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอในฐานะผู้กากับดูแลองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย พิจารณาดาเนินการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี
1.11 แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม
พร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมเพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น เมื่อ แผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อ แผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

หน้า ๙

1.12 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561
1.13 วัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือ
การจัดทาเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ” ฉบับนี้เพื่อช่วย เสริมสร้าง
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองพล ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

หน้า ๑๐

ส่วนที่ 2
แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนงานการจัดทาแผน
2.1 แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองเมืองพล
ข้อกาหนดที่สาคัญ : 1. กรอบระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละขั้นตอน
2. ความสอดคล้องของแผนกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ
ตัวชี้วัดกระบวนการ : จานวนของขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1.ประชุมชี้แจงการจัดทาแผนฯ
2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมระดับชุมชน

3.รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/ความต้องการจากประชาคมระดับ
ชุมชน(แผนชุมชน) เพื่อเตรียมจัดประชุมประชาคมระดับเมือง
4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมระดับเมือง

5.จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
6.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนฯ
7.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น/ปิดประกาศ
8.ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งสภาเทศบาล/จังหวัด/อาเภอ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

1 วัน

กองวิชาการ

14 วัน (14 ชุมชน) นักวิเคราะห์/ผอ.กอง
วิชาการฯ/ปลัดฯ/จนท.กอง
วิชาการฯ/คกก.พัฒนาฯ/
คกก.สนับสนุนฯ/ผู้นา
ชุมชน/สมาชิกสภาฯ
(สัดส่วนการประชุม
ประชาคมชุมชน)
5 วัน
จนท.กองวิชาการฯ/จนท.
ผู้รับผิดชอบงาน/
คณะกรรมการสนับสนุน
แผนฯ
1 วัน
นักวิเคราะห์/ผอ.กอง
วิชาการฯ/ปลัดฯ/จนท.กอง
วิชาการฯ/คกก.พัฒนาฯ/
คกก.สนับสนุนแผนฯ/ผู้นา
ชุมชน/สมาชิกสภาฯ
(สัดส่วนการประชุม
ประชาคมเมือง)
1 วัน
จนท.กองวิชาการฯ/
คณะกรรมการสนับสนุน
แผนฯ
1 วัน
กองวิชาการฯ/ปลัดฯ/
คณะกรรมการพัฒนาฯ
1 วัน
ผู้บริหารท้องถิ่น
1 วัน
ผู้บริหารท้องถิ่น
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การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมระดับชุมชน
รวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากการ
ประชาคมระดับชุมชน/แผนชุมชน
ประชาคมระดับเมือง
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผน จัดทาร่าง
แผนพัฒนาเทศบาล และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
แจ้งสภาเทศบาล/จังหวัด /อาเภอ/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภายใน 15 วัน
ทราบ
ส่วนราชการต่างๆจัดทาคาของบประมาณ/ผู้บริหารท้องถิ่น/และ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ จัดทาเทศบัญญัติงบประมารรายจ่าย
เสนอให้สภาเทศบาลเห็นชอบ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เห็นชอบ
นายกเทศมนตรีลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
หน้า ๑๒

การจัดทาแผนการดาเนินงาน

ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้

บันทึกข้อความเปิดเรื่องให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

แจ้งให้กอง ส่งรายละเอียดตามแบบ ผด.02 พร้อมทั้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ส่งรายละเอียดโครงการที่เข้ามาดาเนินการในเขตเทศบาลฯ

** (เค้าโครงแบบ ตาม

หนังสือ ด่วนที่สุด มท.
0810.3/ว6247 ลงวันที่
3 พฤศจิกายน 2560)

คณะกรรมการสนับสนุนฯรวบรวมแผนงานที่ดาเนินการในพื้นที่ จัดทา
ร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. โครงการพัฒนาของ อปท.
2. หน่วยราชการส่วนกลาง
3. ส่วนภูมิภาค
4. รัฐวิสาหกิจ
5. หน่วยงานอื่นๆ
ประชุมเพื่อจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ

จัดทาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ปิดประกาศภายใน 15 วัน และปิดประกาศอย่างน้อย 30 วัน
ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ
** การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงาน เป็นอานาจผู้บริหารท้องถิ่น

หน้า ๑๓

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
อปท. ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจาเป็น เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพล
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองพลและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนฯ
1. ประชาคม ระดับชุมชน
2. ประชาคม ระดับเมือง
ผู้บริหารประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

แจ้งสภาเทศบาลฯ เพื่อทราบ

แจ้งจังหวัด , อาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน้า ๑๔

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทาแผน (กองวิชาการและ
แผนงาน) จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลง เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
อานาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง

ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

แจ้งจังหวัด , อาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**** กรณี การย้ายช่องปีของแผน ให้เป็นอานาจแก้ไขผู้บริหารท้องถิ่น
(ตามหนังสือ ที่ มท. 8010.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561) ข้อ 4
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การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
(กรณี อานาจผู้บริหารท้องถิ่น)

ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทาแผน(กองวิชาการและแผนงาน) จัดทา
ร่างเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อ 22/2 ในกรณีเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
ดังต่อไปนี้ เป็นอานาจผู้บริหาร
1. โครงการพระราชดาริ
2. งานพระราชพิธี
3. รัฐพิธี
4. นโยบายรัฐบาล
5. นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารพิจารณาร่างแผนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

แจ้งสภาเทศบาลเพื่อทราบ

แจ้งจังหวัด,อาเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

กองงานต้นเรื่อง เสนอบันทึกเหตุผลความจาเป็นขอแก้ไข
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเอกสาร ให้
ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทาแผน (กองวิชาการและแผนงาน)

ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทาแผน (กองวิชาการและแผนงาน)
จัดทาเอกสารบันทึกข้อความ พร้อมทั้งประกาศ เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อ 21 การแก้ไข
แผนพัฒนาเป็นอานาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น
การแก้ไข หมายความว่า การ
แก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา
หรือแผนการดาเนินงานให้
ถูกต้องโดยไม่ทาให้วัตถุประสงค์
และสาระสาคัญเดิม
เปลี่ยนแปลงไป

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา เห็นชอบ แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน แจ้งสภาท้องถิ่น อาเภอ,
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
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
-กาหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผน
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แจ้งผลให้ผู้บริหาร

-ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
-รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารแจ้งให้สภาเทศบาลฯทราบ

ผู้บริหารแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็น

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน
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