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ขัน้ตอนและวิธีการจดัท า 

ร่างเทศบญัญติังบประมาณของ เทศบาล  

สภาไม่ยืนยนัร่างเดิม ด้วยคะแนนสี
ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือพิจารณา

ไม่เสรจ็ภายใน 30 วนั ให้ร่าง
ข้อบญัญติังบประมาณนัน้ตกไป 

สภายืนยนัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ภายใน 30 วนั 

ประธานสภาส่งร่างข้อบญัญติัให้
นายกฯ ลงนาม

นายกเทศมนตร ีลงนาม
ประกาศใช้มีผลใช้บงัคบั 

ผวจ.ไม่เห็นชอบส่งร่างคืนสภา 
ผวจ.เห็นชอบส่งร่างให้นายกฯลงนาม 

นายกฯเสนอ
ร่างเทศบญัญติั

งบประมาณ 

การพิจารณาของสภา
เทศบาล วาระรบัหลกัการ 

(วาระ1) 

รบัหลกัการพิจารณา
ต่อวาระแปรบญัญติั 
(วาระ2) และลงมติ

เห็นชอบร่างข้อบญัญติั 

ไม่รบั
หลกัการร่าง
ข้อบญัญติั 

ผวจ. ตัง้คณะกรรมการ 15 คน โดย 7 
คน มาจากฝ่ายสภา อีก7 คน เสนอโดย
ฝ่ายนายกฯ แล้ว 14 คนน้ีไปหาคนนอก 
1 คน เป็นประธาน เพ่ือพิจารณาหาข้อ

ยุติความขดัแย้ง โดยการปรบัปรงุ แก้ไข 
หรือยืนยนัร่างข้อบญัญติัเดิม แล้วส่ง

ร่างคืนให้ ผวจ.ภายใน 15 วนั 

ผวจ.ส่งให้
นายกเทศมนตรี  

นายกฯ เสนอร่าง
ต่อสภา ภายใน 7 

วนั 

สภา
เห็นชอบ 

สภามีมติไม่
เห็นชอบหรือ

พิจารณาไม่เสรจ็
ภายใน 30 วนั 

นายกฯไม่
เสนอร่างต่อ

สภา ภายใน 7 

ผวจ.เสนอรฐัมนตรีสัง่ให้
นายกฯพ้นจากต าแหน่ง 

ให้ร่างเทศบญัญติังบประมาณนัน้ตกไป และให้ใช้
ข้อบญัญติังบประมาณปีก่อนไปพลาง และให้ ผวจ.

เสนอรฐัมนตรีสัง่ยุบสภาเทศบาล 

ส่วนเทศบาลเมืองและนคร/อบจ.    
ส่งให้ ผวจ. โดยตรง และ ผวจ.ต้อง
พิจารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน 15 วนั 

สภาพิจารณาร่าง          
เทศบญัญติั                        

ท่ีคณะกรรมการพิจารณา
แล้วให้เสรจ็ภายใน 30 วนั

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

ช่องทางการติดต่อ 

กองวิชาการและแผนงาน งานจัดทำงบประมาณ 

โทรศัพท์ 036357590 ต่อ 117 
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ข้ันตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

1) แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
2) แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (Extemal Integrity and Transparency Assessment : 

EIT) 
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

เคร่ืองมือการประเมิน 

Integrity and Transparency Assessment : 

ITA 
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ส่วนท่ี 1  

บทนำ 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 ความเป็นมา  

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทอำนาจหน้าที่กว้างขวางมากข้ึน โดยไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ให้บริการ สาธารณะพื้นฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ  ชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ ประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบรหิาร
พัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้น 

หลักการและเหตุผล  

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มีความคล่องตัวและมีประสทิธิภาพมากข้ึน สามารถนำนโยบายและข้อสั่งการของรฐับาล และกระทรวงมหาดไทย
ไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีห้วงระยะเวลาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ แผนพัฒนาภาค ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 จึงได้ดำเนินการจัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งรัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามใน
ระเบียบดังกล่าว เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2561 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เล่ม 
135  ตอน พิเศษ 246 ง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  

1.2 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจงัหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนด รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จ ัดทำขึ ้นสำหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน ก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถ่ิน จึงมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้  

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน และมี ลักษณะ 
เฉพาะตัวที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผล 

3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจดัทำบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะ ตามที่กำหนดในปีนั้น  

4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ  รายจ่าย
ประจำปี  

1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1. เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมี
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน  

2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   และการ
จัดทำงบประมาณประจำป ี 

3. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาที่กำหนดว่า
สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่  

4. เพื ่อเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู ่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเทศ  

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ  

1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินมีอยู่หลากหลายประการสามารถสรุปได้ ดังนี้  
1. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งการบรรลุ 

จุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการวางแผนทุก ครั้งย่อม
ต้องมีจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ ถ้าจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้มีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การปฏิบัติ ตาม แผนมีทิศทาง
มุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี  

2. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิด 

วิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดำเนินมี ความ
สอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ  ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นการใช้ประโยชน ์จากทรัพยากรต่าง 
ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความ ประหยัด  
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3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการลดความ 

ไม่แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ข้ึนอยู่กับ สภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิดความแน่นอนในการใช้ งบประมาณ เนื่องจาก
ผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง  

4. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การดำเนินกิจการของเทศบาลได้ 
เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ต้องดำเนินการคู่กันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และกัน การ
ควบคุมจะทำให้การใช้งบประมาณและการดำเนินโครงการสัมพันธ์กัน 

5. ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน    ช่วยให้สร้าง 
ความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของเทศบาลในอนาคต ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่วาง ไว้มุ่งไปสู่
จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในฝ่ายต่างๆ ในเทศบาล และในพื้นที่เขตเทศบาล รวมทั้ง  เป็นการหลีกเลี่ยง
ปัญหาความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอีกด้วย  

6. แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยง  

ระหว่างแนวทางการดำเนินกิจการต่างๆที่อาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  

7. เพื่อให้สามารถตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถ่ิน ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารที่มี อยู่อย่างจำกัด
ได้อย่างถูกต้อง  

8. สามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืน  ในการ
พัฒนา  

9. สามารถนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมาย      ตามกลยุทธ์ที่
กำหนด  

10. ทำให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินมีความต่อเนื่อง ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว (สามารถ ยืดหยุ่น
ได้) มีเอกภาพ สามารถนำไปปฏิบัตไิด้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล  

11. ส่งเสริมภาพพจน์ของเทศบาลและทำให้บุคคลทั้งในและนอกเขตเทศบาล เกิดความเชื่อมั่นในการ 

บริหารกิจการ ของเทศบาล  
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1.5 แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอำเภอ ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ให้เป็น
ปัจจุบัน  

2.ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขต  

จังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปพลางก่อน 
และเม่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมประชาคมท้องถ่ินร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อจัดทำทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดแล้วเสร็จ  ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดทราบ โดยกรอบ
การประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ให้ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด 

3.ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอจัดประชุมพิจารณาจัดลำดับ ความสำคัญ
ของโครงการและส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัดภายในเดือน พฤศจิกายน 

4.ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจัดประชุมพิจารณาจัดลำดับ ความสำคัญ
ของโครงการและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำโครงการที่ได้ประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 
มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและจัดส่งโครงการพัฒนาที ่เกินศักยภาพให้
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัดต่อไป  

1.6 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท ้อง ถ่ิน  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้
เป็นปัจจุบัน  

2. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุม
ประชาคมท้องถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.2/ ว 0600 

ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หรือดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องเป็นไป 
ตามมาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 สัดส่วนของการประชุมประชาคมท้องถิ ่น ไม่ควร     
น้อยกว่าแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 กำหนดไว้  
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3. การจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ให้ดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและทำให้
การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง    มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ 
โดยขอให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ลักษณะประชารัฐ เพื่อนำปัญหาความต้องการที่ได้จากการจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ไปเป็นข้อมูลในการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการทำงาน 
สำหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่นครั้งแรก ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน และการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ให้ใช้สัดส่วนร้อยละ 60 กรณีประชาคมท้องถ่ินมาประชุมไม่ถึงร้อยละ 60  
แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ให้ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถ่ิน ต่อไปได้ โดยให้ช้ีแจงเหตุผลความจำเป็น  โดยละเอียดไว้
ในรายงานการประชุม  

4. ในการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ินให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  

5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-

2565) 

สรุปขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่  เกี่ยวข้อง 
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น ที่เก่ียวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพือ่นำมา กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพฒันา
ท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและ ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มา
พิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา วิเคราะห์เพื่อ
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน  

4. ผู ้บร ิหารท้องถิ ่นพิจารณาอนุมัต ิร ่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน  

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น องค์ประกอบ ให้ผู ้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  
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(1) ผู้บริหารท้องถ่ิน ประธานกรรมการ  

(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันทุกคน กรรมการ  

(3) สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ  

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ  

(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถ่ิน กรรมการ คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน  

(6) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินกรรมการคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน  

(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรรมการและเลขานุการ  

(8) หัวหนา้ส่วนการบริหารที่มหีน้าที่จดัทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่
ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

(1) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน โดยพิจารณาจาก  

(1.1) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ ประโยชน์
สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง  

(1.2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ  

(1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกลุม่จงัหวัดและจังหวัดโดยให้เน้นดำเนินการใน ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
และมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(1.4) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  

(1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินที่แถลงต่อสภาท้องถ่ิน  

(1.6) แผนชุมชน  

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินคำนึงถงึสถานะ ทางการคลัง
ของท้องถ่ิน และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย  

(2) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ  จัดทำรา่ง
แผนพัฒนา ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร   ส่วนตำบล เมืองพัทยา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งนำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่
เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ใน แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา 
ความต้องการไปยังองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจงัหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 

(3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน  
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(4) ให้ความชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19(2) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(6) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

(7) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะหป์ัญหาความต้องการของประชาชนใน ท้องถ่ิน
และจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์ประกอบ ให้ผู ้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย  

(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประธานกรรมการ  

(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรรมการ  

(3) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ  

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน กรรมการและเลขานุการ  

(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ผู้ช่วยเลขานุการ  ที่ผู้บริหารท้องถ่ิน
มอบหมายกรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ คณะกรรมการสนับสนนุ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1) 

แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  

1.7 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ  
เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำ
โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ินไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ เช่น การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2562 ให้นำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2562 ไปใช้กรณีที่จะนำโครงการพัฒนาที่อยู่ในปี พ.ศ. 
2563,2564 ไปดำเนินการแก้ไขปีที ่จะดำเนินการเป็นอำนาจของผู ้บริหารท้องถิ ่น การเพิ ่มเติมเป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ ประชาคมท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน การ
เพิ ่มเติมหรือ เปลี ่ยนแปลงที ่เกี ่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน เม่ือผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว ต้องประกาศ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้  และปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  
30 วัน  
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1.8 การจัดทำแผนดำเนินงาน  

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน ประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

แผนการดำเนินงาน ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที ่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก หน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น การ
ขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 

1.9 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ท้องถ่ิน ประกอบด้วย  

1. สมาชิกสภาท้องถ่ิน (ที่สภาท้องถ่ินคัดเลือก) จำนวน 3 คน  

2. ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน (ที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือก) จำนวน 2 คน  

3. ผู้แทนหน่วยงานท้องถ่ินที่เก่ียวข้อง (ที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก) จำนวน 2 คน  

4. หัวหน้าส่วนการบริหาร (ที่คัดเลือกกันเอง) จำนวน 2 คน  

5. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก) จำนวน 2 คน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง คน
ทำหน้าที ่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ ่งคนและ กรรมการอีกหนึ ่งคน ทำหน้าที ่เลขานุการ ของ
คณะกรรมการ กรรมการมีวาระอยู ่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ อำนาจหน้าที ่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังนี้  

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถ่ิน  

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ  ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วัน รายงานผล และเสนอ 
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ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วัน โดยอย่าง น้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ี 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจมอบ ให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั ้นตอน
ดำเนินการดังนี้  

4.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่น จัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอ ผู้บริหารท้องถ่ิน  

4.2 ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติ ข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  

4.3 หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือรวมดำเนินการติดตามและประเมินผล  

4.4 ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรอืรวมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผล
การดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  เพื่อ ประเมินผลการ
รายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  

4.5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา  

ท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผย ภายใน 15 

วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ โดย เปิดเผยไม่น้อยกว่า 
30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

1.10 การกำกับดูแล  

1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ จัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ินและการนำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินเปน็กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจา่ย
เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของ    งบลงทุน เพื่อพัฒนาองค์กรก
ครองส่วนท้องถ่ินหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่ หน่วยงานอ่ืน โดยถือเป็นสาระสำคัญที่ต้อง
พิจารณาโดยรายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติและงบประมาณรายจา่ยดังกลา่วต้องสอดคล้องกับ 

โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ก่อนให้ความเห็นชอบ  

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั ่งการของกระทรวงมหาดไทยที่  
เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในฐานะผู้กำกบัดูแลองค์กร ปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมาย พิจารณาดำเนินการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี 1.11 แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  



- 17 - 

 

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติม พร้อม

เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมเพื่อ 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร 

ท้องถ่ินประกาศใช้ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน เม่ือแผนพัฒนา
ท้องถ่ินที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ ในกรณีการเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เก่ียวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย  เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว 

1.12 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561  

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

1.13 วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือ การจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน           
“การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ” ฉบับนี้เพื่อช่วย เสริมสร้าง ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกบัการ

ปฏิบัติหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองพล ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ส่วนท่ี 2 

แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนงานการจัดทำแผน 

2.1 แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

กระบวนการ : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ของเทศบาลเมืองทับกวาง  
ข้อกำหนดที่สำคัญ : 1. กรอบระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละข้ันตอน  

    2. ความสอดคล้องของแผนกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ตัวช้ีวัดกระบวนการ :  
จำนวนของข้ันตอนตามกระบวนการที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑.ประชุมช้ีแจงการจัดทำแผน ๑วัน กองวิชาการและแผน 

๒.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นจัดทำการประชุม
ประชาคมระดับชุมชน 

30  วัน กองสวัสดิการสังคม 

กองวิชาการและแผนงาน 

ผู้นำชุมชน/กรรมการชุมชน/กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  /
สมาชิกสภาเทศบาล/ประชาชนในชุมชน 

๓. รวบรวมข ้อม ูล/ป ัญหา/ความต ้องการจาก
ประชาคมระดับชุมชน (แผนชุมชน)  เพื่อจัดเตรียม
ประชุมประชาคมระดับเมือง 

๕  วัน กองวิชาการและแผนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานแผน/คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ 

๔. คณะกรรมการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นจ ัดทำประชุม
ประชาคมระดับเมือง 

๑  วัน กองวิชาการและแผนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานแผน/คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

๕. จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ๑  วัน กองวิชาการและแผนงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานแผน/คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ 

๖.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ  เพื่อพิจารณาร่าง
แผนฯ 

๑  วัน กองวิชาการและแผนงาน/ปลัดเทศบาล/เจา้หนา้ที่
ผู้รับผิดชอบงานแผน/คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนฯ 

๗. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน/ปิดประกาศ ๑  วัน ผู้บริหารท้องถ่ิน 

๘.ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งสภาเทศบาล/จังหวัด/อำเภอ/
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๑  วัน ผู้บริหารท้องถ่ิน 
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การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาคมระดับชุมชน 

รวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากกาประชาคม 

ระดับชุมชน/แผนชุมชน 

ประชาคมระดับเมือง 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน  
จัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาล  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ  เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แจ้งสภาเทศบาล/จังหวัด/อำเภอ/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  ภายใน ๑๕  วัน 

ส่วนราชการต่าง ๆ จัดทำคำของบประมาณ/ผู้บริหารท้องถิ่น/และเจ้าหน้าท่ี
งบประมาณ  จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประประจำปี 

เสนอสภาเทศบาลเห็นชอบ 

เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ 

นายกเทศมนตรีลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
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จัดทำแผนดำเนินงาน 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อความเปิดเรื่องให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

แจ้งให้กอง ส่งรายละเอียดตามแบบ ผด.๐๒  
พร้อมท้ังให้ส่วนราชการี่เก่ียวข้องส่งรายละเอียดโครงการ 

ท่ีเข้ามาดำเนินการในเขตเทศบาลฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ รวบรวมแผนงานท่ีดำเนินการในพื้นท่ี   
จัดทำร่างแผนดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.โครงการพัฒนาของ อปท. 
๒.หน่วยราชการส่วนกลาง 
๓.ส่วนภูมิภาค 

๔.รัฐวิสาหกิจ 

๕.หน่วยงานอ่ืน 

ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ 

จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน   
ปิดประกาศภายใน  ๑๕  วัน  และปิดประกาศอย่างน้อย  ๓๐  วัน 

ข้อ ๒๖    การจัดทำแผนการ
ดำเนินงานให้ดำเนินการตาม
ระเบียบนี้โดยมีขั้นตอน
ดำเนินการดังนี ้

**  เค้าโครงแบบ 

ตามหนังสือด่วนท่ีสุด 

มท.๐๘๑๐/ว๖๒๔๗ 

ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
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การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ๒๗  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

**  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถานถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ  จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ท่ีเพิ่มเติม  พร้อมเหตุผลและความจำเป็น 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง 

พิจารณาร่างแผนพัฒนาท่ีเพิ่มเติม 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง  และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนฯ 

๑.ประชาคมระดับชุมชน 

๒.ประชาคมระดับเมือง 
 

ผู้บริหารประกาศใช้  ปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐  วัน 

แจ้งสภาเทศบาลฯ  เพื่อทราบ 

แจ้งจังหวัด  อำเภอ  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อ ๒๒  เพื่อประโยชน์ของประชาชนการ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ อปท.

ดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
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         การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน  เปลี่ยนแปลง  เสนอคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน  พิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถ่ินที่เปลี่ยนแปลง 

ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินทีเ่ปลี่ยนแปลงให้ผูบ้รหิารประกาศใช้   
ปิดประกาศไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 

แจ้งจงัหวัด  อำเภอ  และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

ข้อ ๒๒/1  เพื่อประโยชน์ของประชาชน
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทอ้งถิน่ให้เป็น

อำนาจของคณะกรรมการ 
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การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(กรณี อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำร่างแผนพฒันาท้องถ่ินเพิม่เติมหรอืเปลี่ยนแปลง 
เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารพิจารณาร่างแผนพฒันาท้องถ่ินเพิ่มเติม 

หรือเปลี่ยนแปลง 

ผู้บริหารประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ิน   
ปิดประกาศไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน 

แจ้งสภาเทศบาลเพือ่ทราบ 

แจ้งจงัหวัด  อำเภอ  และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

ข้อ ๒๒/๒  ในกรณีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการ
ดังต่อไปนี้  เป็นอำนาจ
ผู้บริหาร 

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

   ๕.นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 
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การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองงานต้นเรื่อง  เสนอบันทึกเหตผุลความจำเป็นขอแก้ไข
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  พร้อมทั้งส่งเอกสารใหส้่วนงาน

ที่มีหน้าทีจ่ัดทำแผน 

จัดทำเอกสารบันทึกข้อความ  พร้อมทัง้ประกาศ   
เสนอผู้บริหารท้องถ่ินท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาเห็นชอบ  แก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  แจ้งสภาท้องถ่ิน  อำเภอ 
จังหวัด และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทราบ 

ข้อ ๒๑ การแก้ไข
แผนพัฒนาเป็นอำนาจของ

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

การแก้ไข  หมายความว่า  
การแก้ไขข้อผิดพลาดใน
แผนพัฒนาหรือแผนการ

ดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่
ทำให้วัตถุประสงค์ 

และสาระสำคัญเดิม
เปลี่ยนแปลงไป 

หมายเหตุ  :   เอกสารเพ่ิมเติม 

๑.หนังสือด่วนทีสุ่ด  มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๖๑๗  ลงวันที่  ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๐ 

-ด้านการแก้ไขแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  ตค.๐๑๒ – ตค.๐๑๗ 

๒.หนังสือด่วนทีสุ่ด  มท ๐๘๑๐.๓/๖๒๔๗  ลงวันที่  ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

๓.หนังสือด่วนทีสุ่ด   มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖ ลงวันที่  ๑๙  ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 

๒.
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แจ้งผลผู้บริหาร 

ผู้บริหารแจ้งให้สภาเทศบาลทราบ 

ผู้บริหารแจ้งให้คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ภายใน ๑๕  วัน  
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น 

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน   

-กำหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผน-  
-ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

-รายงานผลและเสนอความเห็น 

ซ่ึงได้จากการติดตามและ 

-ประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 



- 26 - 

 

หน่วยงานทีข่อรบัเงนิอุดหนุน
สามารถจดัท าโครงการเพื่อ
ขอรบัเงนิอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ได ้

หลกัเกณฑ์และวธิี
ปฏิบตักิารตัง้งบประมาณ

และการเบกิจ่ายเงนิ
อุดหนุน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(อปท.) 

กระบวนการงานการขอรบัเงินอุดหนุน จาก องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.1 การเสนอโครงการขอรบัเงินอุดหนุนเพ่ือบรรจุในแผนพฒันาท้องถ่ิน 

- หน่วยงานทีข่อรบัเงนิอุดหนุนต้องจดัท ารายละเอยีดโครงการตามแบบฟอร์มทีป่ลดักระทรวงมหาดไทยก าหนด 

- การบรหิารงบประมาณของ อปท.เป็นการบรหิารงานภายใต้ปีงบประมาณโดยเริม่ต้นตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม ถงึ วนัที่ 30 กนัยายน 
ของปีถดัไป ดงันัน้ เมื่อ อปท.ไดต้รวจสอบสถานะทางการคลงัของตนเองแล้วเหน็ว่ามรีายไดเ้พยีงพอ อปท.จะต้องเบกิจ่ายเงนิ
อุดหนุนใหแ้ก่หน่วยงานทีข่อรบัเงนิอุดหนุนใหแ้ล้วเสรจ็ภายในปีงบประมาณนัน้ 

- หน่วยงานทีข่อรบัเงนิอุดหนุนต้องมรีะเบยีบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์หรอืวธิีปฏบิตัเิพยีงพอทีจ่ะน าเงนิอุดหนุนทีไ่ดร้บัจาก อปท.ไปใช้
จ่ายไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ หากหน่วยงานทีข่อรบัเงนิอุดหนุนไม่มหีลกัฐานแสดงในเรื่องดงักล่าว อปท.กส็ามารถ
พจิารณาไม่ตัง้งบประมาณ หรอืเบกิจ่ายเงนิอุดหนุนใหห้น่วยงานดงักล่าวได้ 

- การจดัส่งโครงการให ้อปท. ก าหนดหว้งระยะเวลาในการจดัส่งโครงการภายในปีงบประมาณปัจจุบนั เพื่อขอรบัเงนิอุดหนุน
งบประมาณในปีถดัไป และรอผลการพจิารณาหลงัจากประกาศใชข้้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายฯ 

 

2.3 การรบัเงิน/การด าเนินโครงการ 

1) เมื่อหน่วยงานทีข่อรบัเงนิอุดหนุนไดร้บัเงนิจาก อปท.แล้ว จะต้องออก
ใบเสรจ็รบัเงนิเพื่อให ้อปท.เกบ็เป็นหลกัฐาน เวน้แต่หน่วยงานทีข่อรบัเงนิ
อุดหนุนไม่มใีบเสรจ็รบัเงนิใหใ้ชใ้นลกัษณะงานปกตหิอิอกใบส าคญัรบัเงนิ
แทน

2.2 การขอรบัเงินอุดหนุนและจดัท าบนัทึก
ข้อตกลง 

เมื่อถงึเวลาด าเนินงานงานทีร่ะบุไวใ้นโครงการ 
ให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนท าหนังสือ
มายงั อปท.เพื่อขอเบกิเงนิอุดหนุน พรอ้มแนบ
โครงการและส าเนาหน้าบญัชธีนาคารก่อนการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ หน่วยงานที่ขอรับ
เงนิอุดหนุน ให ้อปท.จดัท าบนัทกึขอ้ตกลงการ
รับเงินอุดหนุนกับหน่วยงา นที่ข อรับ เ งิน
อุดหนุนตามแบบที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

2.4 การรายงาน การส่งคืนเงิน (ถ้ามี) และการตรวจ
ติดตาม 

ให้ อปท.แต่งตัง้คณะท างานติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงนิอุดหนุนของหน่วยงานทีข่อรบัเงินหากหน่วยงานที่
ขอรบัเงนิอุดหนุนไม่ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของโครงการให้ อปท.เรียกเงินเท่าจ านวนที่อุดหนุนไป
ทัง้หมดคืนโดยเร็ว  ให้ อปท.แจ้งหน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนรายงานผลด าเนินงานตามแบบที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยก าหนดพร้อมส าเนาใบเสร็จรบัเงินหรือเอกสาร
หลกัฐานอื่นที่เกี่ยวข้องให ้อปท.ทราบ ภายใน 30 วนั นับ
แต่วนัทีโ่ครงการแล้วเสรจ็และหากมเีงินเหลือจ่ายให้ส่งคืน 
อปท.ในคราวเดยีวกนั 

 

ใหผู้ว่้าราชการจงัหวดัและนายอ าเภอก ากบัดูแลการตัง้
งบประมาณและการเบกิจ่ายเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบบัที ่104/2557 ลงวนัที ่21 กรกฎาคม 
2557 เรื่องการก ากบัดูแลการใชจ้่ายงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิ
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 และ
หลกัเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งโดยเคร่งครดั 

การก ากบั
ดแูล 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


