
 

 

 

 

 

 

  คู่มือการปฏิบัติงาน 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 

สํานักปลดั 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

 



 

คํานํา 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้น เพ่ือประกอบการทํางานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
และบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง สามารถทําให้ผู้ปฏิบัติงานหลักและผู้ปฏิบัติงานร่วมได้รู้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ได้ ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และยังสามารถช่วยให้ทราบระยะเวลาที่จําเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน  นอกจากนี้การมีคู่มือปฏิบัติงานยังจะช่วยทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
และยังจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ให้บุคคลต่างๆ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนขึ้น 

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ สํานักปลัดได้จัดทําและรวบรวมจากความรู้และประสบการณ์ในการ
ทํางาน ประกอบกับข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการให้มีเนื้อหาสาระที่สําคัญ กระชับ เข้าใจง่าย 
และ เป็นปัจจุบัน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับ  ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดและข้อเสนอแนะประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาร้าทราบ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขใน
โอกาสต่อไป 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

 

วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน ๑ 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง ๑ 

มาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ๒ 

การปฏิบัติงาน 

๑. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔ 

๒. การเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ๙ 

  ๓. การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ๑๔ 

 ๔. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 

การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาร้า เพ่ือใช้ 
สําหรับเป็นแนวทางการทํางานของกระบวนงานแต่ละประเภทด้านนโยบายและแผน โดยระบุถึงขั้นตอนและ 
รายละเอียดของการดําเนินงานต่างๆ ในความรับผิดชอบตามภาระงานหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการทํางาน 

๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการทํางานและบริหารจัดการลําดับงานให้เป็นไปตามแผนงาน
ที่กําหนด 

๓. เพ่ือทราบกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วงจรการดําเนินงานและทราบถึงผู้ติดต่อระสาน
งาน กับหน่วยงานอื่น และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

๔. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการฝึกอบรมและการแจ้งรายละเอียด วิธีการปฏิบัติงานให้กับ 
ผู้ปฏิบัติงานได้ 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดอบต. 

 (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

รองปลัดอบต. 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

สํานักปลัดอบต.                  
หัวหน้าสํานักปลัด                 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

 

กองคลัง                   
ผู้อํานวยการกองคลัง             

 (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

กองช่าง                   
 ผู้อํานวยการกองช่าง                    

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 
๑. งานบริหารงานทั่วไป 

๒. งานนโยบายและแผน 

๓. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  

๔. งานการศึกษา ศาสนา 

 

๑. งานการเงินและบัญชี 

๒. งานพัสดุและทรัพย์สิน  

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 

๑. งานก่อสร้างออกแบบ และ 
ควบคุมอาคาร  
๒. งานประสานสาธารณูปโภค และ
ผังเมือง 
 



๒ 

 

มาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ตําแหน่งประเภท  วิชาการ  

ชื่อสายงาน   วิเคราะห์นโยบายและแผน  

ระดับตําแหน่ง   ระดับชํานาญการ  

หน้าที่และความรับผิดชอบ  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ 
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และสถานการณ์ 

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพ่ือวางแผนประกอบการกําหนดนโยบาย และเป้าหมายของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 
หรือความมั่นคง 

๑.๒ ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการ 
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการให้
บรรลุ ภารกิจที่กําหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

๑.๓ ประมวลและวิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ 
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพ่ือช่วยจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา ๓ ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

๑.๔ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพ่ือช่วยกําหนดนโยบาย 
แผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๕ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย 
และมาตรการต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

๑.๖ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการขององค์กรทั้งภาครัฐ 
และเอกชนในทุกระดับพ้ืนที่ และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และ สังคม เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กําหนด 

๑.๗ ดําเนินการสํารวจ คํานวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่งอํานวย 
ความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างนั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 

๑.๘ ตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง 
ทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ํา เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กําหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

๑.๙ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการวิจัยจราจรที่ซับซ้อนและต้องใช้ความชํานาญเพ่ือให้สามารถผลิตผล 
งานที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายต่างๆ ได้ 

๑.๑๐ ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทั้งจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะภายนอก จาก 
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนา ๓ ปี และแผนปฏิบัติการประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อพ้ืนที่ 

 

 



๓ 

 

๒. ด้านการวางแผน 
วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสํานัก 

หรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

๓. ด้านการประสานงาน 
๓.๑ ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกใน 

ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริหาร 
๔.๑ ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนในระดับที่ 

ซับซ้อน หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๔.๒ ร่วมกําหนดแนวทางการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพ่ือช่วยในการ 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสําหรับผู้ที่สนใจ 

๔.๓ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
๔.๔ อํานวยการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านจราจร เพ่ือเป็น

ประโยชน์ ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
๔.๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือวางแผนและเผยแพร่ด้านการจราจรและการขนส่งแก่หน่วยงานหรือ 

ส่วนราชการที่เก่ียวข้องหรือประชาชนผู้สนใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

 

 

หลักการและเหตุผล 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วน 

ท้องถิ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนํานโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล                       
และกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร                 
ปกครองส่วน ท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ 
แผนพัฒนาภาค ตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จึงได้ดําเนินการจัดทํา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง รัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๖๑ และได้ลง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑ เล่ม ๑๓๕ ตอน 
พิเศษ ๒๔๖ ง ซึ่งมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยมี 

แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน 
๒. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการ

จัดทํา งบประมาณประจําปี 
๓. เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพ่ือเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาที่กําหนดว่า 

สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่ 
๔. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเทศ

บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ทันที่ท่ีได้รับงบประมาณ 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๐๔๖  ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อม 

แนว ทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การ จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) 

พ.ศ.๒๕๕๙ 
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 

การจัดทาํแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 



๕ 

 

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น      ประธานกรรมการ  
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน   กรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน    กรรมการ  
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ  
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ    กรรมการ 

ที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน  
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก   กรรมการ 

จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน  
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการและเลขานุการ  
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ  

กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก 
มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้  
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
(ก) อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ ประโยชน์
สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดําเนินการในยุทธศาสตร์                 

ทีส่ําคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทําแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคํานึงถึงสถานะ ทางการ

คลังของท้องถิ่น และความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
(๒) ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทํา 

ร่างแผนพัฒนา 
ในการจัดทําร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบต. องค์การบริหารส่วนตําบล เมือง 

พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง นําปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือ แผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดําเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  

แต่หาก เกินศักยภาพของอบต. องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย จัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนํามา พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอํานาจหน้าที่ 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดําเนินงาน 
(๔) ให้ความชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๔ (๒) แห่งระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  



๖ 

 

(๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
(๗) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน 

ท้องถิ่นและจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ 

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           ประธานกรรมการ 
(๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  กรรมการ 
(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน       กรรมการ 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน                   กรรมการ

และเลขานุการ 
(๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ 

ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย  
กรรมการตาม (๓) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
มีหน้าที่ จัดทําร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กําหนด

จัดทําร่างแผนการดําเนินงานและจัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๓) 

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน 

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบสัดส่วนประชาคมระดับหมู่บ้านและสัดส่วนประชาคม
ระดับ ตําบลให้เป็นปัจจุบัน 

๓. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุม
ประชาคม ท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๕๐๐ ลงวันที่  
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ หรือดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้จะต้อง
เป็นไปตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ สัดส่วนของการประชุม ประชาคม
ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๕๐๐ ลง วันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๔ กําหนดไว้ 

๔. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ดําเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของ ประชาชนในพ้ืนที่ในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและทําให้การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ลักษณะประชารัฐ เพ่ือนํา
ปัญหาความต้องการที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ไปเป็นข้อมูลในการดําเนินการของ หน่วยงาน 
ต่างๆ เพ่ือไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการทํางาน สําหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่นครั้งแรก ตาม ระเบี ยบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๕ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 
เขตจังหวัด ให้ใช้สัดส่วนร้อยละ ๖๐ กรณี ประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละ ๖๐ แต่ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 



๗ 

 

๒๐ ให้ดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น ต่อไปได้ โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็นโดยละเอียดไว้ในรายงาน 
การประชุม 

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือ แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสม กับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผน ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามาวิเคราะห์
เพ่ือ จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
๒. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

แผนผังขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ส่งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.เข้าร่วมประชุมประชาคมและส่งเชิญสัดส่วน 
ประชาคมระดับหมู่บ้านเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 

 
 

จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 

 
 

รวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากการประชาคมระดับหมู่บ้าน /
แผน/ ชุมชน 

 

ส่งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.เข้าร่วมประชุมประชาคมและส่งเชิญสัดส่วน
ประชาคมระดับตําบลเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 

 
 จัดประชุมประชาคมระดับตําบล เพื่อเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ 

 
 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาอบต. 

 
 



๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม 

เหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร ท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอํานาจของ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้ บริหารท้องถิ่น 
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประกาศใช้ 

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ 
งาน พระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
และเมื่อ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นขอบเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 
 

แจ้งสภาอบต. /อําเภอ /จังหวัด /องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 ปิดประกาศและส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน 

 
 



๙ 

 

 

 

 

แผนผังขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
พร้อมเหตุผลและความจําเป็น เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ส่งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.เข้าร่วมประชุมประชาคมและส่งเชิญสัดส่วน 

ประชาคมระดับหมู่บ้านเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 

 

 
 

ส่งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.เข้าร่วมประชุมประชาคมและส่งเชิญสัดส่วน 

ประชาคมระดับตําบลเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาร้าเพ่ือทราบ 

 
 แจ้งอําเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ปิดประกาศภายใน ๑๕ วัน และส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 
 

การเพิ่มเตมิ เปล่ียนแปลง 
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 



๑๐ 

 

แผนผังขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(อํานาจคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๒/๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 ส่งเชิญประชุมและประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 

 
 ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้บริหาร 

 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง 

โดยปิดประกาศไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั 

 
 

แจ้งสภาอบต./ อําเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่ 

เก่ียวขอ้ง 

 
 

ส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 

***กรณี การย้ายช่องปีของแผนพฒันาท้องถ่ิน ให้เป็นอํานาจแก้ไขผู้บริหารท้องถ่ิน 

(ตามหนงัสือ ท่ี มท ๐๘๐๑๐.๓/ว๑๐๔๖ ลงวนัท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๔) 

 



๑๑ 

 

แผนผังขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(อํานาจผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ ๒๒/๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 

เสนอต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเสนอต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง โดยปิด
ประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 

แจ้งสภาอบต./อําเภอ /จังหวัด /องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

ส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 

***ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงแผนพฒันาท้องถ่ินท่ีเก่ียวกบั
โครงการ ดงัตอ่ไปนี ้เป็นอํานาจผู้บริหาร 

๑. โครงการพระราชดําริ                      
๒. งานพระราชพิธี           
๓. รัฐพิธี            
๔. นโยบายรัฐบาล            
๕. นโยบายกระทรวงมหาดไทย 

 



๑๒ 

 

แผนผังขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(อํานาจผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ ๒๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองงานต้นเรื่อง เสนอบันทึกพร้อมเหตุผลความจําเป็นในการขอแก้ไขแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมส่งเอกสารให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดทําเอกสารบันทึกข้อความ พร้อมทั้งประกาศเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา เห็นชอบ แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไข โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 
๓๐ วัน 

 

แจ้งสภาอบต./ อําเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

๑. หนงัสือดว่นท่ีสดุ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๖๑๗ ลงวนัท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐      
(ด้านการแก้ไขแผนพฒันาท้องถ่ิน)  

๒. หนงัสือดว่นท่ีสดุ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๒๔๗ ลงวนัท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 ๓. หนงัสือดว่นท่ีสดุ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๐๔๖ ลงวนัท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

 



๑๓ 

 

 

 

หลักการและเหตุผล         
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง ดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน      
 ๑. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริง 
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง ประจําปีงบประมาณนั้น 

๒. เพ่ือให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ นั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
๓. เพ่ือให้การประสานและบูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนได้รวดเร็วถูกต้อง และลดความ

ซ้ําซ้อน ของโครงการ          
 ๔. เพ่ือให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน      

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง        
 ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อม 
แนว ทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การ จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.  ๒๕๖๑
 ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘  

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒)พ.ศ.๒๕๕๔        

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง รวบรวมข้อมูล 

โครงการพัฒนา/ กิจกรรม ที่จะดําเนินการจริงในพ้ืนที่ ทั้งโครงการพัฒนา / กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน 
ตําบลทุ่งสงเอง และของหน่วยงานอื่น    

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง จัดทําร่างแผนการ 

ดําเนินงาน  โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  
ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น       

ขั้นตอนที่ ๓ การพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง นําร่างแผนการ 

ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนที่ ๔ การประกาศแผนการดําเนินงาน       

การจัดทาํแผนการดาํเนินงาน 
 



๑๔ 

 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  เสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการ 
ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ นั้น ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและ 
สามารถตรวจสอบได ้

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 

คณะกรรมการสนับสนุน                             

การจัดทําแผนพัฒนา อบต. 

 

คณะกรรมการสนับสนุน  

การจัดทําแผนพัฒนา อบต. 

 

คณะกรรมการสนับสนุน  

การจัดทําแผนพัฒนา อบต. 

คณะกรรมการพัฒนา อบต. 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน 

 

หน่วยงานอ่ืน 
 

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

 

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

 

เสนอร่างแผนการดําเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 

เค้าโครงแบบ ตามหนงัสือ ดว่นท่ีสดุ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๒๔๗ ลงวนัท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 



๑๕ 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                

พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ได้กําหนดให้มีการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  มีหน้าที่
กําหนดแนวทาง วิธีการใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา และ (๓) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  ซึ่งจะช่วย 

ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ 
ประสิทธิผล 

๒. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินการตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กําหนดไว้ สภาพผลการ 
ดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้ 

๓. เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิก 
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง   

๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพของการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งสง  
๕. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดอบต. หัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง 

ทุก ระดับขององค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาร้า ที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการ
ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง 
ประชาชน ในตําบลทุ่งสง  หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม 
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖ ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อม             

แนว ทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การ จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

การตดิตามและประเมนิผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 
 



๑๖ 

 

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การ จัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘          
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจํานวน 
๑๑ คน ประกอบด้วย 

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน  ๓  คน  
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน  ๒  คน  
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน  ๒  คน  
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน  ๒  คน  
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน  ๒  คน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน 
๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมกําหนดแนวทาง วิธีการในการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) 

๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและประ เมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒) 

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) 

๕. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย 
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ



๑๗ 

 

โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ (๕) 

แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
เชิญประชมุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 

ประชมุคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 

รายงานผลพร้อมความคดิเห็นและข้อเสนอแนะตอ่ผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

ผู้บริหารท้องถ่ินแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาร้าทราบ 

 

ผู้บริหารท้องถ่ินแจ้งให้คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินทราบ 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน ภายใน ๑๕ วนั นบัแต่
วนั | รายงานผลและเสนอความเห็น 

 

แจ้งสภาอบต./ อําเภอ / จงัหวดั / องค์การบริหารสว่นจงัหวดั และหนว่ยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง 

 
ปิดประกาศภายใน ๓๐ วนั และสง่ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ 

เก่ียวขอ้ง 

 
ปิดประกาศภายใน ๓๐ วนั และสง่ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ 

เก่ียวขอ้ง 

 


