
 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 
 
 

 

สํานักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก



 

คํานํา 

 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้น เพื่อประกอบการทํางานของนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน และบุคคลท่ีได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อ ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง สามารถทําให้ผู้ปฏิบัติงานหลักและผู้ปฏิบัติงานร่วมได้รู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ังได้ ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และ
ยังสามารถช่วยให้ทราบระยะเวลาท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน  นอกจากนี้การมีคู่มือปฏิบัติงานยัง
จะช่วยทําให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และยังจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่
ให้บุคคลต่างๆ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนขึ้น 

 

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ สํานักปลัดได้จัดทําและรวบรวมจากความรู้และประสบการณ์ในการ
ทํางาน ประกอบกับข้อระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดําเนินการให้มีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ กระชับ 
เข้าใจง่าย และ เป็นปัจจุบัน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลเล่ม
นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ        ท้ังนี้ หากมีข้อผิดพลาดและ
ข้อเสนอแนะประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านโตกทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
มกราคม  ๒๕๖4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน ๑ 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก ๑ 

มาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ๒ 

การปฏิบัติงาน 

๑. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๔ 

๒. การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 10 

  ๓. การจัดทําแผนการดําเนินงาน ๑5 

 ๔. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
 

วัตถุประสงค์ของคูม่ือการปฏิบัติงาน 

การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
โตก เพื่อใช้ สําหรับเป็นแนวทางการทํางานของกระบวนงานแต่ละประเภทด้านนโยบายและแผน 
โดยระบุถึงขั้นตอนและ รายละเอียดของการดําเนินงานต่างๆ ในความรับผิดชอบตามภาระงาน
หน้าท่ี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานใน
การทํางาน 

๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการทํางานและบริหารจัดการลําดับงานให้เป็นไป
ตามแผนงานท่ีกําหนด 

๓. เพื่อทราบกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วงจรการดําเนินงานและทราบถึงผู้
ติดต่อระสานงาน กับหน่วยงานอื่น และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการฝึกอบรมและการแจ้งรายละเอียด วิธีการปฏิบัติงาน
ให้กับ ผู้ปฏิบัติงานได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 

มาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ตําแหน่งประเภท  วิชาการ  

ชื่อสายงาน   วิเคราะห์นโยบายและแผน  

ระดับตําแหน่ง   ระดับชํานาญการ  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 

๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และ
สถานการณ์ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกําหนดนโยบาย 
และเป้าหมายขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง 

๑.๒ ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ทิศทางการ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผน
งบประมาณ หรือโครงการให้บรรลุ ภารกิจท่ีกําหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด 

๑.๓ ประมวลและวิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย 
แผนงาน และ โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพื่อช่วยจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา ๓ ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

๑.๔ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อช่วยกําหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๕ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจน
ประเด็นนโยบาย และมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

๑.๖ ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการขององค์กร
ท้ังภาครัฐ และเอกชนในทุกระดับพื้นท่ี และทุกระดับชุมชน รวมท้ังแผนงานโครงการท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายท่ี
กําหนด 

๑.๗ ดําเนินการสํารวจ คํานวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย 
สิ่งอํานวย ความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมท้ังประมาณการผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึ้นจากการก่อสร้างนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับและจัดหาแนวทางในการ
บรรเทาปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 



๓ 
 

๑.๘ ตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน
สิ่งก่อสร้าง ทางด้านการจราจรท้ังทางบกและทางน้ํา เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายท่ีกําหนดไว้อย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม 

๑.๙ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการวิจัยจราจรท่ีซับซ้อนและต้องใช้ความชํานาญเพื่อให้
สามารถผลิตผล งานท่ีมีคุณภาพ และสามารถนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายต่างๆ ได้ 

๑.๑๐ ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลท้ังจากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา จากสภาวะ
ภายนอก จาก นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ๓ ปี และแผนปฏิบัติการประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพื้นท่ี 

๒. ด้านการวางแผน 

วางแผนหรือร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
ระดับสํานัก หรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

๓. ด้านการประสานงาน 

๓.๑ ประสานการทํางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้นแก่
สมาชิกใน ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริหาร 

๔.๑ ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ในระดับท่ี ซับซ้อน หรืออํานวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ 
เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด 

๔.๒ ร่วมกําหนดแนวทางการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพื่อ
ช่วยในการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสําหรับผู้ท่ีสนใจ 

๔.๓ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

๔.๔ อํานวยการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านจราจร เพื่อ
เป็นประโยชน์ ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๔.๕ พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อวางแผนและเผยแพร่ด้านการจราจรและการขนส่งแก่
หน่วยงานหรือ ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องหรือประชาชนผู้สนใจ 



๔ 
 

 

 

หลักการและเหตุผล 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
ปกครองส่วน ท้องถิ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนํานโยบายและข้อสั่ง
การของรัฐบาล และ กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ แผนพัฒนาภาค ตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
บริหารงานเชิ งพื้ น ท่ีแบบบูรณาการ พ .ศ .  ๒๕๖๐ จึ ง ได้ ดํ า เนินการจัด ทํา  ระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ซึ่ง รัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันท่ี ๒๕ 
กันยายน ๒๕๖๑ และได้ลง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันท่ี  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑ เล่ม 
๑๓๕ ตอน พิเศษ ๒๔๖ ง ซึ่งมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑. เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน โดยมี แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน 

๒. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และการจัดทํา งบประมาณประจําปี 

๓. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมท้ังเพื่อเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาท่ี
กําหนดว่า สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่ 

๔. เพื่อเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุ
ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้ทันท่ีท่ีได้รับ
งบประมาณ 

กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง 

๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๐๔๖  ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง ซักซ้อม แนว ทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 



๕ 
 

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการจั ดทํ าแผนพัฒนาท้ องถิ่ น  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น      ประธานกรรมการ  

(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน   กรรมการ 

(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน    กรรมการ  

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ  

(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ    กรรมการ 

ท่ีผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน  

(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก   กรรมการ 

จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน  

(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการและเลขานุการ  

(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดทําแผน   
 ผู้ช่วยเลขานุการ  

กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (5) ให้มีวาระอยูใ่นตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีก 

มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้  

(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 

(ก) อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหน้าท่ีท่ีมีผลกระทบ
ต่อ ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 



๖ 
 

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดําเนินการใน
ยุทธศาสตร์ท่ี สําคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 

(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทําแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคํานึงถึง
สถานะ ทางการคลังของท้องถิ่น และความจําเป็นเร่งด่วนท่ีต้องดําเนินการ มาประกอบการ
พิจารณาด้วย 

(๒) ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดทําร่างแผนพัฒนา 

ในการจัดทําร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบต. องค์การบริหารส่วน
ตําบล เมือง พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง นําปัญหาความต้องการ
จากแผนพัฒนาหมู่บา้นหรือ แผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ท่ีจะดําเนินการเอง
ได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  

แต่หาก เกินศักยภาพของอบต. องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมาย จัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนํามา พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามอํานาจหน้าท่ี 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดําเนินงาน 

(๔) ให้ความชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๔ (๒) แห่ง
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 

(๗) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนใน ท้องถิ่นและจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           ประธานกรรมการ 

(๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                กรรมการ 

(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน     กรรมการ 

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดทําแผน                  
 กรรมการและเลขานุการ 

(๕) เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ 

ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย  

กรรมการตาม (๓) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

มีหน้าท่ี จัดทําร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น กําหนด จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน และจัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานตามข้อ ๑๙ (๓) 

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน 

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบสัดส่วนประชาคมระดับหมู่บ้านและสัดส่วน
ประชาคมระดับ ตําบลให้เป็นปัจจุบัน 

๓. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบการจัด
ประชุมประชาคม ท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๕๐๐ ลงวันท่ี  
๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ หรือดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบท่ีเห็นว่าเหมาะสม ท้ังนี้
จะต้องเป็นไปตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ สัดส่วนของการ
ประชุม ประชาคมท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๕๐๐ ลง วันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ กําหนดไว้ 

๔. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ดําเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นท่ีในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและทําให้การดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยบูรณา



๘ 
 

การหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีลักษณะประชารัฐ เพื่อนําปัญหาความต้องการท่ีได้จากการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ไปเป็นข้อมูลในการดําเนินการของ หน่วยงาน ต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อน
ในการทํางาน สําหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่นครั้งแรก ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ใน เขตจังหวัด ให้ใช้สัดส่วนร้อยละ ๖๐ กรณี ประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละ ๖๐ แต่ไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๒๐ ให้ดําเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น ต่อไปได้ โดยให้ชี้แจงเหตุผลความ
จําเป็นโดยละเอียดไว้ในรายงาน การประชุม 

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการ
พัฒนา และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม กับสภาพพื้นท่ีเพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน ชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามา
วิเคราะห์เพื่อ จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

แผนผังขัน้ตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งแจ้งคณะกรรมการพฒันาอบต.เข้าร่วมประชุมประชาคมและส่งเชิญ
สัดส่วน ประชาคมระดับหมู่บ้านเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 

 

 
จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 

 
 

รวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากการประชาคมระดับหมู่บ้าน /
แผน/ ชุมชน 

 

ส่งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.เข้าร่วมประชุมประชาคมและส่งเชิญสัดส่วน
ประชาคมระดับตําบลเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 

 
 

จัดประชุมประชาคมระดับตําบล เพื่อเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ 

 
 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาอบต. 

 
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

แจ้งสภาอบต. /อําเภอ /จังหวัด /องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

ปิดประกาศและส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน 

 
 



๑๐ 
 

 

 

 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติมพร้อม 

เหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติม 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสบิวันนับแต่วันท่ีผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อํานาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ 

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการ
พระราชดําริ งาน พระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น
อํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อ แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ
ความเห็นขอบเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

 

 

 
 

การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 



๑๑ 
 

แผนผังขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
พร้อมเหตุผลและความจําเป็น เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ส่งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.เข้าร่วมประชุมประชาคมและส่งเชิญสัดส่วน 
ประชาคมระดับหมู่บ้านเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 

 

 
 ส่งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.เข้าร่วมประชุมประชาคมและส่งเชิญสัดส่วน 

ประชาคมระดับตําบลเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกเพ่ือทราบ 

 
 

แจ้งอําเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ปิดประกาศภายใน ๑๕ วัน และส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 
 



๑๒ 
 

แผนผังขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิน่ 
(อํานาจคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๒/๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

ส่งเชิญประชุมและประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 

 
 

ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้บริหาร 

 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง 

โดยปิดประกาศไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั 

 
 แจ้งสภาอบต./ อําเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่ 

เก่ียวขอ้ง 

 
 ส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

 

***กรณี การย้ายช่องปีของแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอํานาจแก้ไขผู้บริหารท้องถิ่น 

(ตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๑๐.๓/ว๑๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๔) 
 



๑๓ 
 

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 หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกบั
โครงการ ดังต่อไปนี้ เป็นอํานาจผู้บริหาร 

๑. โครงการพระราชดําริ                      
๒. งานพระราชพิธี            

๓. รัฐพิธี            

๔. นโยบายรัฐบาล             

๕. นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
 



๑๔ 
 

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. หนังสือด่วนที่สดุ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๖๑๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐      
(ด้านการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น)  

๒. หนังสือด่วนที่สดุ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ 

๓. หนงัสือด่วนที่สดุ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 



๑๕ 
 

 

 

 

หลักการและเหตุผล         
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการ
ดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้อง ดําเนินการในพื้นท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน     
  ๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา
ท่ีดําเนินการจริง ท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก ประจําปีงบประมาณนั้น 

๒. เพื่อให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ นั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น 

๓. เพื่อให้การประสานและบูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้รวดเร็วถูกต้อง และลด
ความซ้ําซ้อน ของโครงการ         
   

๔. เพื่อให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น    
  

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง       
  ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖ ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อม แนว ทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี๓) พ.ศ.  ๒๕๖๑  

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ.๒๕๕๔   

      
 

การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 



๑๖ 
 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก 
รวบรวมข้อมูล โครงการพัฒนา/ กิจกรรม ท่ีจะดําเนินการจริงในพื้นท่ี  ท้ังโครงการพัฒนา / 
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกเอง และของหน่วยงานอ่ืน    

 

 

ขั้นตอนท่ี ๒ การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก 
จัดทําร่างแผนการ ดําเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
แผนงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตกท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     

ขั้นตอนท่ี ๓ การพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก 
นําร่างแผนการ ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก พิจารณา
ร่างแผนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนท่ี ๔ การประกาศแผนการดําเนินงาน       

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการ ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ นั้น ท้ังนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันและ สามารถตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

คณะกรรมการสนับสนุน                             

การจัดทําแผนพัฒนา อบต. 

 

คณะกรรมการสนับสนุน  

การจัดทําแผนพัฒนา อบต. 

 

คณะกรรมการสนับสนุน  

การจัดทําแผนพัฒนา อบต. 

คณะกรรมการพัฒนา อบต. 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

 
หน่วยงานอ่ืน 

 

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

 

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

 

เสนอร่างแผนการดําเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 

เคา้โครงแบบ ตามหนงัสือ ดว่นท่ีสดุ มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๒๔๗ ลงวนัท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 



๑๘ 
 

  

 

 

หลักการและเหตุผล 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น         (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ได้กําหนดให้
มีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าท่ีกําหนดแนวทาง วิธีการใน การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ (๓) รายงานผล 
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก 
ซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี
ขึ้น มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล 

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินการตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
สภาพผลการ ดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้กําหนดไว้ 

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ 
การยกเลิก โครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก 

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพของการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านโตก 

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดอบต. หัวหน้าสํานัก/
ผู้อํานวยการกองทุก ระดับขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโตก ท่ีจะต้องผลักดันให้การ
ดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิด
ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน ในตําบลบ้านโตก หรือสังคมส่วนรวมมาก
ท่ีสุด 

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

การตดิตามและประเมนิผล 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

 

 
 



๑๙ 
 

กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง 

๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๔๖ ลงวันท่ี  ๑๙  ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง ซักซ้อมแนว ทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 

คณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการจั ดทํ าแผนพัฒนาท้ องถิ่ น  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑       

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีจํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย 

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก    จํานวน  ๓  คน  
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวน  ๒  คน  
๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จํานวน  ๒  คน  
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง    จํานวน  ๒  คน  
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จํานวน  ๒  คน  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดงันี้ 

(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  

 

 

 



๒๐ 
 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน 

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมกําหนดแนวทาง 
วิธีการในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) 

๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘   ข้อ ๒๙ (๒) 

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ  

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) 

๕. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนา ท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ (๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

 

 

แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

เชิญประชมุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

ประชมุคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

รายงานผลพรอ้มความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน 

 

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินแจง้ใหส้ภาองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลบา้นโตกทราบ 

 

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินแจง้ใหค้ณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินทราบ 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ภายใน ๑๕ วนั นบัแต่
วนั | รายงานผลและเสนอความเห็น 

 

แจง้สภาอบต./ อาํเภอ / จงัหวดั / องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั และหนว่ยงานท่ี 

เก่ียวขอ้ง 

 
ปิดประกาศภายใน ๓๐ วนั และสง่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 

เก่ียวขอ้ง 

 
ปิดประกาศภายใน ๓๐ วนั และสง่ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 

เก่ียวขอ้ง 

 


