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ค าน า 

 

คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เล่มนี้จัดท าขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส าหรับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดยได้รวบรวมความรู้ทางวิชาการจากแหล่ง ต่างๆ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดท าแผน ซึ่งนอกจากรายละเอียด ขั้นตอนการด าเนินการแล้ว ยังได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง แก้ไขไว้ เพ่ือให้ผู้ที่ได้ศึกษาคู่มือเล่มนี้ได้น าไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางใน การ
ปฏิบัติงาน 

งานนโยบายและแผน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและ ผู้ปฏิบัติงานส าหรับใช้เป็นคู่มือในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
และหนังสือสั่ง การที่เก่ียวข้อง ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

ความเป็นมา  

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอ านาจ หน้าที่กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชน
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคม
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

นอกจากนี้ ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กร รับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น คือ คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และก าหนดหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่ จ าเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้นและ
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความเป็นอิสระมากขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ กระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงได้  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น “ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561” ขึ้น 

ค าจ ากัดความ 
“แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงคต์ัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์  การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน 
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ความหมายของการวางแผน  

การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าหมายปรารถนาเปรียบเสมือนเป็น
สะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่ เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็น
กระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา ก าหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ความรู้และ
การคาดคะเน อย่างใช้ดุลยพินิจ การวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยฝ่านกระบวนการคิดก่อนท า ดังนั้น การวางแผน คือความพยายาม ที่เป็นระบบ 
(systematic attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคตเพ่ือให้องค์กรบรรลุที่ปรารถนา 
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ความส าคัญของการวางแผน (Significance of Planning) 

1) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กรและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3) ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนา 

ประโยชน์ของการวางแผน (Advantages of Planning) 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเครื่องมือที่จะช่วยในการ
พัฒนาอย่างรอบคอบ และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง 
และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย เงิน คน วัสดุอุปกรณ์และการบริหาร
จัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61 

-ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ 

การจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น”ฉบับนี้ เพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ส านักปลัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

-รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลเชิงบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

-วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 

-ประสานงานกับหน่วยงานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานใกล้เคียงเก่ียวกับการวางแผนพัฒนา 



6 
 

แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)         
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐.๓/ว 50๔๖ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ก าหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตลอดจนการด าเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอ่ืน นั้น 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๔ วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความ เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการด า เนินกิจการของจังหวัด
และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี  

ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ
ประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนด
ระยะเวลา แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น 
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด าเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี ช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
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๒. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๑๕ 

๒.๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ าเภอตามล าดับให้เป็นปัจจุบัน 

๒.๒ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตจังหวัดในปัจจุบันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประสาน แผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปพลางก่อน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือด าเนินการทบทวนหรือ เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ 
โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด ให้ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนด  

๓. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๓.๑ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓.๒ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดย
พิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๔๐) โดยในระยะ เริ่มแรกของการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลและ
เทศบาลต าบล/ระดับชุมชนเมืองส าหรับเทศบาลเมือง/ระดับชุมชนนครส าหรับ เทศบาลนคร/ระดับจังหวัดส าหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/และส าหรับเมืองพัทยาให้ใช้รูปแบบของเทศบาลนคร ทั้งนี้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
โอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด     ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 5๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกอบกัน ทั้งนี้ให้
ด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2561-2565) 
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 ห้วงเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จึงขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 
มิถุนายน 2562 

 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ข้อ 22 (แก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อ 9 ) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3) พ.ศ.  ๒๕61 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ห้วงเวลาการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  
3) พ.ศ.  ๒๕61 ข้อ 13 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
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แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนงานการจัดท าแผน 

แผนผังขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ี
เกี่ยวข้อง (เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนา และประเด็นท่ีเกีย่วข้อง และแนวทางปฏิบัติทีเ่หมาะสม ) 

1 วัน นักวิเคราะห/์หัวหน้า
ส านักปลดั/ผอ.กอง ทุก 
กอง 

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามา
วิเคราะหเ์พื่อจัดท ารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5 วัน นักวิเคราะห/์
คณะกรรมการสนับสนุนฯ 

3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 1 วัน นักวิเคราะหฯ์/
คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

4. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล เพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วผู้บรหิารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมตัิและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น       
พ.ศ. 2561-2565 

1 วัน ผู้บริหารท้องถิ่น/สภาฯ 

5. แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ/ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ อ าเภอ 

5 วัน นักวิเคราะหฯ์ 

ตามหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น                
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเตมิพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5 วัน นักวิเคราะหฯ์/คณะกรรมการ
สนับสนุนฯ 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเตมิ 

1 วัน นักวิเคราะหฯ์/คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1 วัน ผู้บริหารท้องถิ่น/สภาฯ 

4. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปดิเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

1 วัน นักวิเคราะหฯ์/ผู้บรหิาร
ท้องถิ่น 

หมายเหต:ุ ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 
(ข้อ 22 การเพิ่มเติมแผนพัฒนา) 
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การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเตมิพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

5 วัน นักวิเคราะหฯ์/คณะกรรมการ
สนับสนุนฯ 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลง 

1 วัน นักวิเคราะหฯ์/คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1 วัน ผู้บริหารท้องถิ่น/สภาฯ 

4.ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารประกาศใช้ 

1 วัน นักวิเคราะหฯ์/ผู้บรหิาร
ท้องถิ่น 

 ข้อ 10 แห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี3) พ.ศ.๒๕61 
ข้อ 22/1   (การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา) 

 

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงเสน 

5 วัน นักวิเคราะหฯ์/คณะกรรมการ
สนับสนุนฯ 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลง 

1 วัน นักวิเคราะหฯ์/คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

3. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1 วัน ผู้บริหารท้องถิ่น/สภาฯ 

4.ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารประกาศใช้ 

1 วัน นักวิเคราะหฯ์/ผู้บรหิาร
ท้องถิ่น 

 ข้อ 10   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี3)พ.ศ.๒๕61  
และข้อ 22/2  (การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาตามนโยบายฯ) 
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แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ประชุมพิจารณาผลการด าเนินงานและเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

1 วัน นักวิเคราะห/์
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลฯ 

2.  สรุปผลและความเห็นทีไ่ด้จากการติดตามและประเมินผล และน าเสนอต่อสภาฯ 1 วัน นักวิเคราะห/์ผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น 

3.จัดประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อรับทราบผล การตดิตามและประเมินผล  
 (สภาฯ อภิปราย เสนอความเห็น การตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ) 
-ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลที่สภาฯ รบัทราบ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

1 วัน นักวิเคราะหฯ์/ผู้บรหิาร
ท้องถิ่น/ สภาฯ 

4. ส่งผลการติดตามและประเมินผล ท่ีสภาฯ รับทราบ แล้วต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 1 วัน ผู้บริหารท้องถิ่น/สภาฯ 
5.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
-เพื่อรับทราบผล การติดตามและประเมินผล 
-เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนา  

1 วัน นักวิเคราะหฯ์/ผู้บรหิาร 

6.ประกาศการติดตามและประเมนผลให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน (นับแต่ประกาศ) 
-ต้องติดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ี

1 วัน นักวิเคราะหฯ์/ผู้บรหิาร 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.  ๒๕61 ข้อ 13 (ประกาศ
การติดตามและประเมินผล) 

-หนังสือ ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานการตามแผนพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 


