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คํานํา 
 
             คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการทํางานของนักวิเคราะหนโยบายและแผนและ
เพ่ือสรางความรูความเขาใจและเปนแนวทางในการปฏิบัติสําหรับผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
โดยไดรวบรวมความรูทางวิชาการจากแหลงตาง ๆ และถายทอดประสบการณในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูท่ีไดศึกษานําไปประยุกตใชหรือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดวย ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานเปน
อยางยิ่ง สามารถทําใหผูปฏิบัติงานหลักและผูปฏิบัติงานรวมไดรูข้ันตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ังไดปรับปรุงข้ันตอน
การปฏิบัติงานใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา และยังสามารถชวยใหทราบระยะเวลาท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้การมีคูมือปฏิบัติงานยังจะชวยทําใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได และยังจะเปนประโยชน
ตอการเผยแพรใหบุคคลตาง ๆ ทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนข้ึน  
 

            คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้งานยุทธศาสตรและงบประมาณไดจัดทําและรวบรวมจากความรูและ
ประสบการณในการทํางานประกอบกับขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดําเนินการใหมีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ กระชับ 
เขาใจงาย และเปนปจจุบัน หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอสวนราชการและผูปฏิบัติงานสําหรับใช
เปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนสามารถนําไปสูการปฏิบัติความสําเร็จบรรลุ
เปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 
            
                                                                                  งานยุทธศาสตรและงบประมาณ  
                                                                                องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
                                                                                อําเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สารบัญ 
 
สวนท่ี ๑ บทนํา  

๑.๑ ความเปนมา         ๑  
๑.๒ หลักการและเหตุผล         ๑  
๑.๓ ลักษณะของแผนพัฒนาทองถ่ิน       ๑  
๑.๔ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน      ๑  
๑.๕ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน      ๒  
๑.๖ แนวทางการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน      ๓  
๑.๗ แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน       ๓  
๑.๘ ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน       ๓  
๑.๙ การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ      ๖  

         ๑.๑๐ การจัดทําแผนการดําเนินงาน       ๖  
         ๑.๑๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน      ๖  
         ๑.๑๒ การกํากับดูแล         ๗   
         ๑.๑๓ วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือ       ๗  
         ๑.๑๔ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ       ๗  
 
สวนท่ี ๒ แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน       ๘  
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน                 ๙  
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน                ๑๐   
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน               ๑๑  
การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน                ๑๒  
การเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (อํานาจผูบริหาร)            ๑๓  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน                      ๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑- 
 

สวนท่ี ๑ 
บทนํา 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
๑.๑ ความเปนมา  
              นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนตนมา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทอํานาจหนาท่ีกวางมากข้ึน โดยไมเพียงแตมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะพ้ืนฐาน
แกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แตยังขยายบทบาทหนาท่ีออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนองคกรท่ีเปดโอกาสใหประชาคมทองถ่ิน ไดมีสวนรวมใน
การบริหารและพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  
 

๑.๒ หลักการและเหตุผล  
              กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถนํานโยบายและขอสั่งการของรัฐบาลและกระทรวง 
มหาดไทยไปปฏิบัติไดอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และเพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน มีหวงระยะเวลาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงไดดําเนินการจัดทําระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซ่ึงรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทยไดลงนามในระเบียบดังกลาว เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ และไดลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา แลว เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เลมท่ี ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดไปจาก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนมา  

 

๑.๓ ลักษณะของแผนพัฒนา  
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี 
กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา 
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึง การเพ่ิมเติมหรือ
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนั้นแผนพัฒนาทองถ่ินจึงมีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้  

๑. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
       ๒. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ีชัดเจน และมีลักษณะ
เฉพาะตัวท่ีจะดําเนินการใหเกิดผล   
                 ๓. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ และ  
กิจกรรมสาธารณะ ตามท่ีกําหนดในปนั้น 
             ๔. เปนเอกสารท่ีแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย  
ประจําป คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  
 

๑.๔ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  
                    ๑. เพ่ือใหการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชน 
โดยมีแผนพัฒนาเปนเครื่องมือชวยผลักดันและสนับสนุน  
 
 



 
 

-๒- 
 
                 ๒. เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
            ๓. เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมท้ังเพ่ือเปนการประเมินผลการพัฒนาในชวงเวลาท่ีกําหนดวา 
สามารถสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายหรือไม  
                ๔. เพ่ือเปนการจัดเตรียมแผน โครงการตาง ๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดทันทีท่ีไดรับงบประมาณ  
 

๑.๕ ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น มีอยูหลากหลายประการ สามารถสรุปไดดังนี้  
            ๑. การบรรลุจุดมุงหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจและวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึง
จุดมุงหมาย (Attention of objectives) มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการวางแผนเพราะการวางแผนทุกครั้ง 
ยอมตองมีจุดหมายปลายทางท่ีกําหนดไวถาจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวมีความชัดเจน ก็จะชวยใหการปฏิบัติตามแผนมี
ทิศทางมุงตรงไปสูจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี  
           ๒. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเก่ียวของกับการใชสติปญญาเพ่ือ  
คิดวิธีการใหองคกรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานฝายตาง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมท่ีดําเนินมีความ
สอดคลองตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ท่ีทํา ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากร
ตาง ๆ อยางคุมคา การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะกอใหเกิดความประหยัด  
             ๓. ลดความไมแนนอน (Reduction of uncertainty) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการลด
ความไมแนนอนในอนาคตลง เนื่องจากการใชจายและการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ข้ึนอยูกับ
สภาพการณทางเศรษฐกิจ และสังคมสวนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงใหเกิดความแนนอนในการใชงบประมาณ 
เนื่องจากผานการวิเคราะหพ้ืนฐานของขอเท็จจริง  
                   ๔. ผูบริหารทองถ่ินใชเปนเกณฑในการควบคุม (Basic of Control) การดําเนินกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแดง ไดเพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งท่ีแยกออกจากกันไมได ตอง
ดําเนินการคูกันและพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน การควบคุมจะทําใหการใชงบประมาณและการดําเนินโครงการสัมพันธ
กัน  
            ๕. ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี (Better Coordination) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ชวยให
สรางความม่ันใจในเรื่องความเปนเอกภาพท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดงในอนาคต 
ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ท่ีวางไวมุงไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน มีการประสานงานท่ีดีในฝายตาง ๆ ในองคการบริหารสวน
ตําบลหนองแดง และในพ้ืนท่ีของอําเภอนาเชือก รวมท้ังเปนการหลีกเสียงปญหาความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานของ
แตละองคกรอีกดวย  
                ๖. แผนพัฒนาทองถ่ินเปนเครื่องมือชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณาถึงความ
เชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเปน
อุปสรรคตอกัน  
                  ๗. เพ่ือใหสามารถตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และการใชทรัพยากรการบริหารงาน  
ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ชวยใหผูบริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรดานการบริหารท่ี
มีอยูอยางจํากัดไดอยางถูกตอง  
                ๘. สามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินงานในอนาคต โดยจุดมุงหมายท่ีชัดเจนและยั่งยืนในการ  
พัฒนา  
                  ๙. สามารถนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติไดตรงกับวัตถุประสงค นโยบาย และเปาหมายตามกลยุทธ  
ท่ีกําหนด  
                  ๑๐. ทําใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินมีความตอเนื่องไมมีรูปแบบท่ีตายตัว (สามารถ  
ยืดหยุน) ได มีเอกภาพ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และสามารถสรางระบบการติดตามประเมินผล  
 



 
 

-๓- 
 
                  ๑๑. สงเสริมภาพพจนขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง และทําใหบุคคลท้ังในและภายนอก  
เกิดความเชื่อม่ันในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง  
 

๑.๖ แนวทางการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  
             ๑. ให อบจ.และอําเภอตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับจังหวัดและระดับอําเภอใหเปนปจจุบัน  
               ๒. ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการทํายุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในเขตจังหวัดใหแลวเสร็จแลวแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดทราบ โดยเคาโครงยุทธศาสตรการพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ใหดําเนินการตามรูปแบบท่ีกําหนด  
 

๑.๗ แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
                ๑. การทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนจังหวัด ถือปฏิบัติตามขอ ๑๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
          ๒. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถนําขอมูลจากแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ฉบับปจจุบันมาทบทวนและปรับใชในการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) โดย
พิจารณาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยในการ
จัดทําประชาคมทองถ่ินใหมีการดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
             ๓. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตามเคาโครงแผนพัฒนาขององคกร  
ปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
 

๑.๘ ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  
             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหดําเนินการตาม
ข้ันตอน ดังนี้   
               (๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ  
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ี 
เก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนพัฒนา
หมูบานหรือชุมชน มาพิจารณาประกอบการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  
                (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแนวทางและขอมูล นํามา
วิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
                  (๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน  
            (๔) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ิน และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  
          ขอ ๒๑ การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน เม่ือผูบริหารทองถ่ินได
เห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ินและจังหวัดทราบดวย  
             ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
                   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  



 
 

-๔- 
 
                 (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
ตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย เม่ือแผนพัฒนา 
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ัง
ปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 
             ขอ ๒๒ /๑ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของ  
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภา 
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว 
ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  
          ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย และเม่ือ
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดย 
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาว  
            ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภา
ทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดย

เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๕ การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 

            คณะกรรมการท่ีเก่ียวของในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ใหผูบริหารแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
       (๑) ผูบริหารทองถ่ิน       ประธานกรรมการ  
       (๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคน   กรรมการ  
       (๓) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ  
       (๔) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ  
       (๕) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผูบริหารทองถ่ิน  กรรมการ  
                 คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน  
       (๖) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวน กรรมการ  
               ไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน  
       (๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        กรรมการและเลขานุการ  
       (๘) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน    ผูชวยเลขานุการ  
    กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการ 

คัดเลือกอีกก็ได 
 
 



 
 

-๕- 
 

มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
๑. กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจาก  

           (๑.๑) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมีผลกระทบตอ 
ประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง   

     (๑.๒) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  
                 (๑.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการใน
ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชนการแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด  

  (๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด      
  (๑.๕) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน  

          (๑.๖) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  
 

                   ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินคํานึงถึงสถานะ
ทางการคลังของทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาดวย  
             (๒) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดทํา
รางแผนพัฒนา 
           ในการจัดทํารางแผนพัฒนา ใหเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง นําปญหาความตองการจากแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของ
หมูบาน/ชุมชนท่ีจะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา 
องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ใหเสนอปญหา ความตองการไปยัง
องคการบริหารสวนจังหวัด และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี 
            (๓) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน 

(๔) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๒) 
(๕) พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๖) แตงตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

            (๗) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
มีหนาท่ีประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนในทองถ่ินและ  
จัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดวย    
            

            ๒ . คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใหผูบริหารทอง ถ่ินแตงตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

   (๑) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         ประธานกรรมการ  
   (๒) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       กรรมการ  
   (๓) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวน ๓ คน     กรรมการ  
   (๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน        กรรมการและเลขานุการ  
   (๕) เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงานสวนทองถ่ิน          ผูชวยเลขานุการ  

                         ท่ีผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย  
        กรรมการตามขอ ๙ (๓) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีหนาท่ีจัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด จัดทํารางแผนการดําเนินงานและจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๑)  



 
 

-๖- 
 
  

๑.๙ การนําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปสูการปฏิบัติ  
              เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณรายจายจากเงินสะสม ในสวนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้เม่ือสภาทองถ่ินไดใหความเห็นชอบในวิธีการไปตาม
แผนพัฒนาทองถ่ิน หากปรากฏในภายหลังวาหลักเกณฑราคากลางหรือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภณัฑ คุณลักษณะ  
มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไมตองแกไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  
                  เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แลว หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคท่ีจะดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ .ศ . ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ใหเปนปจจุบันก็สามารถดําเนินการไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

๑.๑๐ การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
         ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
               ๒. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีปดประกาศ
เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไวอยางนอย ๓๐ วัน แผนการดําเนินงานใหจัดทําให
แลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน  
          ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงาน ตองจัดทําใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและ
โครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
  

๑.๑๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น   
            ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ประกอบดวย  

(๑) สมาชิกสภาทองถ่ิน (ท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก)     จํานวน ๓ คน  
(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ิน (ท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก)    จํานวน ๒ คน  

                    (๓) ผูแทนหนวยงานทองถ่ินท่ีเก่ียวของ (ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก)   จํานวน ๒ คน  
(๔) หัวหนาสวนการบริหาร (ท่ีคัดเลือกกันเอง)     จํานวน ๒ คน  
(๕) ผูทรงคุณวุฒิ (ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก)     จํานวน ๒ คน  

              โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป หรืออาจไดรับการคัดเลือก
อีกได  
 
 



 
 

-๗- 
 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้  
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

      ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันท่ี
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
              ๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจ
มอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้  
                   ๔.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางขอกําหนดขอบขาย 
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพ่ือเสนอผูบริหาร  
                  ๔.๒ ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ ขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน  

       ๔.๓ หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  
                     ๔.๔ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 
                      ๔.๕ ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย 
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีผูบริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวา ๓๐ วัน โดยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
  

๑.๑๒ การกํากับดูแล  
                     ๑. ใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน และการนําแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนใหแกหนวยงานอ่ืน โดยถือ
เปนสาระสําคัญท่ีตองพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนาในขอบัญญัติ เทศบัญญัติและงบประมาณรายจาย
ดังกลาวตองสอดคลองกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินกอนใหความเห็นชอบ  
 

๑.๑๓ วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือ  
            การจัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน “การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน” ฉบับนี้เพ่ือชวยเสริมสราง  
ความเขาใจใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแดง ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
 

๑.๑๔ กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ  
               หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๑๖ ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนการแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  -ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  



 
 

-๘- 
 

สวนท่ี ๒ 
แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนการจัดทําแผน 

๒.๑ แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
           กระบวนการ : การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแดง 
   ขอกําหนดท่ีสําคัญ : ๑. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแตละข้ันตอน  
                  ความสอดคลองของแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ตัวชี้วัดกระบวนการ : จํานวนของข้ันตอนตาม
กระบวนการท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนดเวลา  
 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑. ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ๑ วัน 
 

สํานักปลัด 

๒ .  คณะกรรมการพัฒนาทอง ถ่ินจัดประชุม
ประชาคมหมูบาน 

๑ วัน นักวิเคราะห/ หน.สํานักปลัด 
/ปลัด/จนท./คกก.พัฒนาฯ/ คกก.

สนับสนุนฯ/สมาชิกสภาฯ 
(สัดสวนการประชาคม) 

๓. รวบรวมปญหา/ความตองการจากการประชุม
ประชาคมหมูบาน 

๑ วัน จนท.สวนงานยุทธศาสตรและ
งบประมาณ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/

คณะกรรมการสนับสนุนฯ 
๔. จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน ๑ วัน จนท.สวนงานยุทธศาสตรและ

งบประมาณ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/
คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

๕. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เพ่ือพิจารณา
รางแผนฯ 

๑ วัน งานยุทธศาสตรและงบประมาณ/
ปลัดฯ/คณะกรรมการพัฒนาฯ 

๖. ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน/ปดประกาศ ๑ วัน 
 

ผูบริหารทองถ่ิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๙- 
 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ของ อปท. 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชาคมทองถิ่น 

เพ่ือรวบรวมขอมูลปญหา/ความตองการ/โครงการ

จากการประชาคม 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 

จัดทํารางแผนพัฒนา อบต.หนองแดง เสนอตอ

คณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองแดง 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา  
อบต.หนองแดง 

เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาฯ 

เสนอผูบริหารทองถิ่น 
ประกาศใชแผนพัฒนา อบต.หนองแดง           

ปดประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

ภายใน ๑๕ วัน 



 

 
-๑๐- 

 

ข้ันตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (๕ ป) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
จัดทํารางแผนพัฒนาฯ ท่ีเพ่ิมเติม พรอมเหตุผล

ความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประชาคม
ทองถิ่น พิจารณารางแผนฯ ท่ีคณะกรรมการ

สนับสนุนยกราง 

อบต.สงรางแผนพัฒนาทองถิ่นใหสภาฯ  
พิจารณาเห็นชอบ 

เม่ือสภาเห็นชอบแลว ผูบริหารทองถิ่น

ประกาศใช 

ปดประกาศใชใหประชาชนทราบไมนอยกวา  
 ๓๐ วัน นับแตวันประกาศ 



 
 

-๑๑- 

 
ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (๕ ป) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ (ขอ ๒๒/๑) 
(อํานาจของ คกก.พัฒนาทองถิ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

คณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองแดง 
ประชุมเพ่ือพิจารณาเปล่ียนแปลง 

แผนพัฒนาทองถิ่น 

สงรางแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีเปล่ียนแปลง    
ใหสภาฯ พิจารณา 

(ตาม ม.๔๖ แหง พรบ.สภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗) 

ผูบริหารประกาศใช 
พรอมท้ังปดประกาศ 

ใหประชาชนทราบ ไมนอยกวา ๓๐ วัน 
(นับแตวันประกาศใช) 



  

 
-๑๒- 

 

การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

สวนราชการตนเรื่องเสนอบันทึกเหตุผลความจําเปน 
ขอแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น 

พรอมสงเอกสารใหฝายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน 
จัดทําบันทึกรายละเอียดการแกไขแผนพัฒนา

ทองถิ่น พรอมท้ังปดประกาศ 
เสนอผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา ๓๐ วัน 

นับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบ 
 

แจงสภาทองถิ่น แจงจังหวัดทราบ 

หมายเหตุ : การแกไข หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือแผนดําเนินงานใหถูกตอง 
โดยไมทาํใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  
กรณี ๑ การแกไขป ที่จะดําเนินการตามโครงการพัฒนาที่จะปรากฏในแผนพฒันาทองถ่ินใหเปนอํานาจของ
ผูบริหาร (ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวนัที ่๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑)  
กรณี ๒ ผูบริหารทองถ่ิน มีอํานาจในการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน ตาม “ราคากลาง” แหง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหเปนปจจุบนั  
- หนังสือดวนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวนัที ่๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  

 



 

 
-๑๓- 

 
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(กรณีอํานาจผูบริหารทองถ่ิน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยน
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับโครงการ
พระราชดําริ งานพระราชพิธ ีรัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปน
อํานาจของผูบริหารทองถิ่น  

 

สํานัก/กองท่ีตองการเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่น จัดทําบันทึกเสนอตอผูบริหาร
ทองถิ่น พรอมท้ังสงรายละเอียดใหฝายเลขานุการ

คณะกรรมการสนับสนุนฯ 
 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทํา
รางแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีเพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง 

เสนอผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น 
ท่ีเพ่ิมหรือเปล่ียนแปลง 

สงแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลงใหผูบริหารทองถิ่น ประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับ

ความเห็นชอบ 

 
แจ้งสภาท้องถิ่น อาํเภอ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 



 

 
-๑๔- 

 

การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ขอ ๑๒ (๓) (ปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

คณะกรรมการติดตามฯ ประชุม คกก. 
(ครั้งท่ี ๑) เพ่ือกําหนดแนวทาง 

และวิธีการติดตาม 

คณะกรรมการติดตามฯ ประชุม คกก. 
(ครั้งท่ี ๒) เพ่ือดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนฯ 
(คกก.ใหคะแนนตามแบบประเมินผล
ยุทธศาสตรและประเมินผลโครงการ) 

(ภายใน ๖๐ วัน นับแตประกาศใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป) 

คณะกรรมการติดตามฯ เสนอผลการติดตาม
ตอ นายก อบต.เพ่ือให นายก 

เสนอตอสภา อบต.(เพ่ือทราบ) และ 
คกก.พัฒนาทองถิ่น (เพ่ือทราบ) 

ผูบริหารประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ใหประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวัน
รายงานผล ปดประกาศไมนอยกวา ๓๐ วัน   
ปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 


