
 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก 



ค ำน ำ 
 คู่มือกำรปฏิบัติงำนต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ซึ่งมีหน้ำท่ีในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  เล่มนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและเป็นแนวทำงใน
กำรปฏิบัติส ำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องใน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน โดยได้รวบรวมควำมรู้ทำงวิชำกำรจำกแหล่งต่ำงๆ และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น เพ ื่อให้ผู้ท่ีไดศ้ ึกษำน ำไปประยุกตใ์ช ้หร ือเป็นแนวทำงในกำรปฏ ิบัติงำน 
 ฝ่ำยนโยบำยและแผน ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรต ำบลนำโคก จึงได้ท ำคู่มือกำรจัดแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโคกหวังเป็นอย่ำงยิ่ง
ว่ำคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งสำมำรถ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติส ำเร็จบรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ที่ ก ำหนดไว้ 
 

ฝ่ำยนโยบำยและแผน ส ำนักปลัด  
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
1.1 ควำมเป็นมำ 
 นับแต่ได้มีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 เป็นต้นมำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทอ ำนำจหน้ำที่กว้ำงมำก
ขึ้น โดยไม่เพียงแต่มีหน้ำที่ให้บริกำรสำธำรณะ พื้นฐำนแก่ประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น แต่ยังขยำยบทบำทหน้ำที่ออก ไป รวมถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นองค์กรท่ีเปิดโอกำสให้ประชำคมท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรและพัฒนำและกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมำกขึ้น 
1.2 หลักกำรและเหตุผล 
 กระทรวงมหำดไทย พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น สำมำรถน ำ
นโยบำยและข้อสั่งกำรของรัฐบำลและ กระทรวงมหำดไทยไปปฏิบัติได้อย่ำงรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น และเพื่อให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีห้วง
ระยะเวลำที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด และ แผนพัฒนำภำค ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรงำนเชิงพื้นที่แบบบูรณำกำร 
พ.ศ .2560 จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 )พ.ศ .2561  ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยได้ลงนำมในระเบียบดังกล่ำว เมื่อ วันที่ 25 กันยำยน 2561 และได้ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2561 เล่มที่ 135 
ตอนพิเศษ 246 ง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจำกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้นไป 
1.3 ลักษณะของแผนพัฒนำ 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก ้ไขเพ ิ่มเติมถ ึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  แผนพ ัฒนำ
ท้องถิ่น หมำยถ ึง แผนพ ัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก ำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำ 
จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล แผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นกำร
ก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำ ที่จัดท ำขึ้นส ำหรับปีงบประมำณแต่ละปี ซึ่งมีควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำ และให้หมำยควำมรวมถึง กำรเพ ิ่มเติมหรือ
กำรเปล ี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น ดังนั้นแผนพ ัฒนำท้องถิ่นจึงมีลักษณะกว ้ำงๆดังต ่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสำรที่แสดงควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
2. เป็นเอกสำรที่แสดงแนวทำงกำรพัฒนำและวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพำะตัวที่จะด ำเนินกำรให้เกิดผล 
3. เป ็นเอกสำรที่แสดงโครงกำร/ก ิจกรรมกำรพ ัฒนำที่จะด ำเน ินกำรจ ัดท ำบร ิกำรสำ ธำรณะ และก ิจกรรมสำธำรณะ ตำมท ี่ก ำหนดในปีนั้น 
4. เป็นเอกสำรที่แสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกับงบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี 

1.4 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
1. เพื่อให้กำรบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชำชน โดยมีแผนพัฒนำเป็นเครื่องม ือช ่วยผลักดัน และสนับสนุน 
2. เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ และกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี 
3. เพื่อแสดงแนวทำงและทิศทำง รวมท้ังเพ ื่อเป ็นกำรประเม ินผลกำรพ ัฒนำในช ่วงเวลำท่ีก ำหนดสำมำรถสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพ ัฒนำอย่ำงมีประสิทธ ิภำพตำม

เป้ำหมำยหรือไม่ 
4. เพื่อเป็นกำรจัดเตรียมแผนงำน โครงกำรต่ำงๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และสำมำรถน ำไปส ู่กำรปฏิบ ัติได้

ทันทีท ี่ได้รับงบประมำณ 
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1.5 ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นมีอยู่หลำกหลำยประกำรสำมำรถสรุป ได้ดังนี้ 

1. กำรบรรลุจุดมุ่งหมำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ได้ก ำหนดไว้ ซึ่งจุดมุ่งหมำย(Attention of Objectives)   มีควำมส ำคัญอย่ำง
ยิ่งในกระบวนกำรวำงแผนเพรำะกำรวำงแผนทุก ครั้งย่อมต้องมีจุดหมำยปลำยทำงที่ก ำหนดไว้ถ้ำจุดมุ่งหมำยที่ก ำหนดไว้มีควำมชัดเจน ก็จะช่วยให้กำรปฏิบัติ ตำมแผนมี
ทิศทำงมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงสะดวกและเกิดผลดี 

2. เกิดควำมประหยัด (EconomicalOperation) กำรวำงแผนเกี่ยวข้องกับกำรใช้สติปัญญำเพื่อคิดวิธีกำรให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภำพ เป็นกำรให้งำนฝ่ำย
ต่ำงๆ มีกำรประสำนงำนกันดี กิจกรรมที่ด ำเนินงำนมีควำมสอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบในงำนต่ำง  ๆ  ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี ้เป็นกำรใช้ประโยชน์ จำก
ทรัพยำกรต่ำง ๆ อย่ำงคุ้มค่ำนับว่ำกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่จะก่อให้เกิดควำม ประหยัด 

3. ลดควำมไม ่แน ่นอน (Reduction of uncertainty) กำรจ ัดท ำแผนพ ัฒนำท ้องถิ ่น เป ็นกำรลด ควำมไม่แน่นอนในอนำคตลง เนื่องจำกกำรใช้จ่ำยและกำร
จัดเก็บรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู ่กับสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ และสังคมสว่นรวม กำรวำงแผนปฏ ิบ ัติกำรจึงให้เกิดควำมแน่นอนในกำรใช ้ งบประมำณ 
เนื่องจำกผ่ำนกำรวิเครำะห์พื้นฐำนของข้อเท็จจริง 

4. ผู้บริหำรใช้เป็นเกณฑ์ในกำรควบคุม (Basic of Control) กำรด ำเนินกิจกรรม ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโคกได้เพรำะกำรวำงแผนและกำรควบคุมเป็น
สิ่งที่แยกออกจำกกันไม่ได้ ต้องด ำเนินกำรคู่กันและพ ึ่งพำอำศยัซึ่งกันและกัน กำรควบคมุจะท ำใหก้ำรใช ้งบประมำณและกำรด ำเนิน โครงกำรส ัมพันธ ์กัน 

5. ท ำให้เกิดกำรประสำนงำนที่ดี (Better Coordination) กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ช่วยให้สร้ำงควำมมั ่นใจในเรื ่องควำมเป็นเอกภำพ ที ่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโคกในอนำคต ท ำให้กิจกรรมต่ำงๆที่วำงไว้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมำยเดียวกัน  

6. แผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจำรณำถึง ควำมเช ื่อมโยงระหว ่ำงแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆที่อำจมีควำม
เช ื่อมโยงและสง่ผลทั้งในเช ิงสนับสนุน และเป็นอ ุปสรรคต่อก ัน 

7. เพื่อให้สำมำรถตัดสินใจก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน และกำรใช้ทรัพยำกรกำรบริหำรงำน ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้
ผู้บริหำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรด้ำนกำร บริหำรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดได้อย่ำงถูกต้อง 

8. สำมำรถก ำหนดท ิศทำงในกำรด ำเน ินงำนในอนำคต โดยจ ุดมุ ่ งหมำยที่ช ัดเจนและยั่งย ืนในกำรพัฒนำ 
9.สำมำรถน ำแผนปฏิบัติกำรไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบำย และเป้ำหมำย ตำมกลยุทธที่ก ำหนด 
10. ท ำให ้กำรด ำเน ินกำรตำมแผนพ ัฒนำท ้องถิ่นม ีควำมต ่อเนื่อง ไม ่ม ีร ูปแบบที่ตำยต ัว (สำมำรถยืดหยุ่นได้ ) มีเอกภำพ สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง และ

สำมำรถสร้ำงระบบกำรติดตำมประเมินผล 
1.6 แนวทำงกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 1. ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและอ ำเภอ ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมกำร ประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัด และองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น ระดับอ ำเภอให้เป็นปัจจุบัน 
 2. ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดส่งยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ใช้ในปัจจุบัน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ ใช้
เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ไปพลำงก่อน และเมื่อองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดและคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับ จังหวัดเพื่อจัดท ำทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จังหวัดให้แล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทรำบ โดยกรอบกำรประสำน โครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเค้ำโครงยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหว ัด ให้ด ำเนินกำรตำมรูปแบบที่ก ำหนด 
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 3. ให้คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอ ำเภอจัดประชุมพิจำรณำจัดล ำดับ ควำมส ำคัญของของโครงกำรและส่งให้คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นระดับจังหวัดภำยใน เดือน พฤศจิกำยน 
 4. ให้คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัดจัดประชุมพิจำรณำจัดล ำ ดับ ควำมส ำคัญของโครงกำรและให้องคก์ำรบริหำรส ่วนจังหว ัดน ำ
โครงกำรท่ีได ้ประสำนโครงกำรพ ัฒนำขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและจัดส่งโครงกำรพัฒนำที่เกินศักยภำพให้
คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร (กบจ.) เพื่อน ำไปจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดและปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีต่อไป  
1.7 แนวทำงกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 
 เพื่อให้กำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำท่ีเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรจัดท ำบริหำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย รวมท้ังวำงแนวทำงเพื่อให้ มีกำรปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตำม
โครงดำรพัฒนำท่ีก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นและลงรำยกำรตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด (หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.3/ว7467 ลงวันท่ี 14 
ธันวำคม 2563 )  
1.8 รูปแบบกำรจัดประชุมประชำคมท้องถิ่นเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2563  เรื่องแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2565 -2570)  
 กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น  หมำยถึง กำรที่บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มำประชุมกันเพื่อร่วมคิด ร่วมท ำ  ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหำส ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมระดับภำพรวม ดังนี้  

1. ประชำคมระดับต ำบล ส ำหรับ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเทศบำลต ำบล 
2. ประชำคมระดับเมือง ส ำหรับ เทศบำลเมืองและเมือพัทยำ 
3. ประชำคมระดับนคร ส ำหรับ เทศบำลนคร 
4. ประชำคมระดับจังหวัด ส ำหรับ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

ในกำรจัดประชุมประชำคมท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เข้ำร่วมประชุม
และท ำกำรแจ้ง/ประชำสัมพันธ์ ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และให้ท ำกำรปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย  โดยในกำรจัดประชุมประชำคม
ท้องถิ่นให้ด ำเนินกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี   

รูปแบบกำรประชุมประชำคมท้องถิ่น  
เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำ/ทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นหรือกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้ผู้บริหำร

ท้องถิ่นก ำหนดรูปแบบกำรประชำคมท้องถิ่นและประกำศให้มีกำรประชุมประชำคมท้องถิ่น ดังนี้  
1.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

รำยกำร จ ำนวน 
(1) สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทุกคน 
(2) ผู้ใหญ่บ้ำน/หัวหน้ำสถำนีอนำมัย/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล/
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้ำหน่วยกำรศึกษำอื่นๆท่ีมีหน่วยงำนตั้งอยู่ในพื้นที่  

5 - 10 คน 

(3) หัวหน้ำหรือตัวแทนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ท่ีมีหน่วยงำนตั้งอยู่ในพื้นที่  3 - 5 คน 
(4) คัดเลือจำกอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) / สมำชิกอำสำป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) / คณะกรรมกำร 10 – 15 คน  
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กองทุนหมู่บ้ำน / กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 
 
 
2. เทศบำลต ำบล 

รำยกำร จ ำนวน 
(1) สมำชิกสภำเทศบำล ทุกคน 
(2) ผู้ใหญ่บ้ำน/หัวหน้ำสถำนีอนำมัย/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล/
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้ำหน่วยกำรศึกษำอื่นๆท่ีมีหน่วยงำนตั้งอยู่ในพื้นที่  

10 - 15 คน 

(3) หัวหน้ำหรือตัวแทนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ท่ีมีหน่วยงำนตั้งอยู่ในพื้นที่  5 - 10 คน 
(4) คัดเลือจำกอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) / สมำชิกอำสำป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) / คณะกรรมกำร
กองทุนชุมชน / คณะกรรมกำรชุมชน / กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ในพื้นที่เทศบำลต ำบล 

15 – 20 คน  

3. เทศบำลเมือง 
รำยกำร จ ำนวน 

(1) สมำชิกสภำเทศบำลเมือง ทุกคน 
(2) ผู้ใหญ่บ้ำน/หัวหน้ำสถำนีอนำมัย/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล/
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้ำหน่วยกำรศึกษำอื่นๆท่ีมีหน่วยงำนตั้งอยู่ในพื้นที่  

15 - 20 คน 

(3) หัวหน้ำหรือตัวแทนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ท่ีมีหน่วยงำนตั้งอยู่ในพื้นที่  10 - 15 คน 
(4) คัดเลือจำกอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) / สมำชิกอำสำป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) / คณะกรรมกำร
กองทุนชุมชน / คณะกรรมกำรชุมชน / กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ในพื้นที่เทศบำลเมือง 

20 – 30 คน  

4.เทศบำลนคร 
รำยกำร จ ำนวน 

(1) สมำชิกสภำเทศบำล ทุกคน 
(2) ผู้ใหญ่บ้ำน/หัวหน้ำสถำนีอนำมัย/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล/
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้ำหน่วยกำรศึกษำอื่นๆท่ีมีหน่วยงำนตั้งอยู่ในพื้นที่  

20 - 30 คน 

(3) หัวหน้ำหรือตัวแทนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ท่ีมีหน่วยงำนตั้งอยู่ในพื้นที่  10 - 15 คน 
(4) คัดเลือกจำกอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) / สมำชิกอำสำป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) / คณะกรรมกำร
กองทุนชุมชน / คณะกรรมกำรชุมชน / กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ในพื้นที่เทศบำลนคร 

20 – 30 คน  

5.องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
รำยกำร จ ำนวน 

(1) สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ทุกคน 
(2) คัดเลือกจำกนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 – 15 คน 
(3) คัดเลือกจำกประธำนสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 – 15 คน 
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(4) คัดเลือกจำกปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 – 15 คน 
(5) ประธำนชุมชน/หัวหน้ำสถำนีอนำมัย/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/ผู้อ ำนวยกำร
โรงพยำบำล/ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้ำหน่วยกำรศึกษำอื่นๆท่ีมีหน่วยงำนตั้งอยู่ในพื้นที่  

20 – 30 คน 

(6) หัวหน้ำหรือตัวแทนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ท่ีมีหน่วยงำนตั้งอยู่ในพื้นที่  10 – 15 คน 
(7) คัดเลือกจำกอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) / สมำชิกอำสำป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) / คณะกรรมกำร
กองทุนชุมชน / คณะกรรมกำรชุมชน /กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ในเขตจังหวัด 

10 – 15 คน  

 
1.9 แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพ ัฒนำท้องถิ่น และ
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพ ัฒนำท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน 

2.ในกำรจัดท ำหรือทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด            
ถือปฏิบัติตำมข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 3.กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถน ำข้อมูลจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น ฉบับปัจจุบัน มำทบทวนและปรับใช้ให้มีควำมสอดคล้ องกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำภำค 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs) 
 4.กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้จัดท ำเค้ำโครงแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ตำมหนังสือกระทรวง
มหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2563  

1.10 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิน่  
ข้อ 17 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ส่วนรำชกำร และ รัฐวิสำหกิจ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบ

ปัญหำ ควำมต้องกำร ประเด็นกำรพัฒนำ และประเด็นที่ เกี่ยวข้องตลอดจนควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร และแนวทำงปฏิบัติที่ เหมำะสมกับ สภำพพื้นที่ 
เพื่อน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยให้น ำข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำจำก หน่วยงำนต่ำงๆและข้อมูล ในแผนพัฒนำหมูบ้ำนหรือชุมชน มำพิจำรณำ
ประกอบกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ แผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแนวทำงและข้อมูล  น ำมำวิ เครำะห์เพื่อจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นแล้ว
เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

3. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิน่พ ิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นเพ ื่อเสนอผู้บริหำรทอ้งถิ่น  
4.ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น และประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น 
เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อสภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหำรท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป 
ข้อ 21 กำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่นเมื่อผู้บริหำรท้องถิ่นได้ เห็นชอบแผนพัฒนำท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกำศให้

ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ สำมส ิบวัน นับแต่วันท ี่ผ ู้บร ิหำรท้องถิ่นเห็นชอบ พร ้อมทั้งแจ ้งสภำท้องถิ่น และจงัหวัดทรำบด้วย 
ข้อ 22 เพือ่ประโยชน์ของประชำชน กำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้  
1.คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพ ัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำ
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ท้องถิ่น 
2.คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่

เพิ่มเติมให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ 46 แห่ง พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำวให้ ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ พร้อมทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ 
 
ข้อ 22 /1 เพื่อประโยชน์ของประชำชน กำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.
2537 ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่งได้รับควำมเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำว ให้ผู ้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ พร้อมทั้งปิดประกำศให้
ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้   

ข้อ 22/2 ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงกำรพระรำชด ำริ งำนพระรำชพิธี รัฐพิธี นโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยกระทรวง
มหำดไทย ให้เป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ สภำองค์กำรบริหำรส่ วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ได้รับควำมเห็นชอบแล้วให้ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบ วันนับแต่
วันที่ได้รับควำมเห็นชอบกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำว  

ข้อ 24 เมื่อประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นแล้ว ต้องแจ้งสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำร  บริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร  และประกำศให้
ประชำชนในท้องถิ่นโดยทั่วกันภำยในสิบห้ำวันนับแต่ ว ันที่ประกำศใช ้และปิดประกำศโดยเปิดเผยไม ่น้อยกว่ำสำมสิบว ัน 
1.8 แนวทำงกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 
 เพื่อให้กำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี และให้ค ำนึงถึง
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน คณะกรรมกำรท่ีเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 
1.คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
องค์ประกอบ ให้ผู้บริหำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) ผู้บริหำรท้องถิ่น    ประธำนกรรมกำร 
(2) รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน  กรรมกำร 
(3) สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคน กรรมกำร 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคน กรรมกำร 
(5) ผู้แทนภำครำชกำรและ/หรือรัฐวิสำหกิจที่ผู้บริหำรท้องถิ่น กรรมกำร คัดเลือกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน 
(6) ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นที่ประชำคมท้องถิ่น  กรรมกำร คัดเลือกจ ำนวนไม่น้อยกวำ่สำมคนแต่ไม่เกินหกคน 
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมกำรและเลขำนกุำร 
(8) หัวหน้ำส ่วนกำรบริหำรท่ีมีหน้ำท่ีจัดท ำแผน  ผู้ช ่วยเลขำนุกำร 
กรรมกำรตำม (3) (4) (5) และ (6)ให ้ม ีวำระอยู ่ ในต ำแหน ่งครำวละสี่ป ีและอำจได ้ร ับกำร คัดเลือกอ ีกก ็ได้ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

1. ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น โดยพิจำรณำจำก 
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(1.1) อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะอ ำนำจหน้ำที่ ท่ีม ีผลกระทบต่อประโยชน์ส ุขของประชำชน เช ่นกำรป้องก ันและ
บรรเทำสำธำรณภ ัย กำรผังเมือง 

(1.2) ภำรกิจถ่ำยโอนตำมกฎหมำยก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 
(1.3) ยุ ทธศำสตร์ กำรพัฒ  นำป ระ เทศ  ก ลุ่ม จั งห วั ด และจั งห  วัด โด ย ให ้เน ้นด ำเน ินกำรในย ุทธศำสตร ์ท ี่ส ำค ัญและม ีผลต ่อประชำชนโดยตรง 

เช ่น กำรแก ้ไขป ัญห ำควำมยำกจน กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ 
(1.4) กรอบนโยบำย ทิศทำง แนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั 
(1.5) นโยบำยของสภำท้องถิ่นที่แถลงต่อสภำท้องถิ่น  
(1.6) แผนชุมชน 
ในกำรจดัท ำประเด็นข้ำงต้นมำจดัท ำแผนพฒันำ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค ำนึงถงึสถำนะทำงกำรคลงัของท้องถิ่น และควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่

ต้องด ำเนินกำร มำประกอบกำรพิจำรณำดว้ย  
2. ร่วมจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำ และแกไ้ขปัญหำที่เกี่ยวกบักำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ 

ในกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ ให้เทศบำล เมืองพัทยำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้ง น ำปัญหำ
ควำมต้องกำรจำกแผนชุมชนที่เกินศักยภำพของเทศบำลของชุมชนที่จะด ำเนินกำรเองได้มำพิจำรณำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำ แต่หำกเกินศักยภำพของเทศบำล 
เมืองพัทยำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมำยจัดตั้ง ให้เสนอปัญหำ ควำมต้องกำรไปยังองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และให้
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด น ำมำพิจำรณำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
3. พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำและรำ่งแผนด ำเนินงำน 
4.ให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อก ำหนดขอบข่ำยและรำยละเอียดของงำนตำมข้อ 19 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
5. พิจำรณำให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
6. แต่งตัง้ที่ปรึกษำ คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนอื่นเพื่อช่วยปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่เห็นสมควร 
7.ในกรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ประสำนกับประชำคมหมู่บ้ำนในกำรรวบรวม วิเครำะห์ปัญหำ  
ควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นและจัดท ำเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด้วย 
 
2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

องค ์ประกอบ ให ้ผู ้บร ิหำรท ้องถิ ่นแต ่งตั ้งคณะกรรมกำรสน ับสน ุนกำรจ ัดท ำแผนพ ัฒนำท ้องถิน่ ประกอบด้วย  
(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ประธำนกรรมกำร 
(2) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         กรรมกำร ผู้แทนประชำคมท้องถ่ินที่ประชำคมท้องถ่ินคัดเลือกกรรมกำรจ ำนวนสำมคน 
(3) หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่มีหน้ำที่จัดท ำแผน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
(4) เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน หรือพนักงำนส่วนท้องถ่ินที่ผู้บริหำรมอบหมำย  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
กรรมกำรตำม (3) ให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปีและอำจได้รับกำรคัดเลือกอีกได้ 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น มีหน้ำที่จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำให้สอดคล้องกับแนว ทำงกำรพ ัฒนำที่คณะกรรมกำรพ ัฒนำท้องถิ่นก ำหนด 

จัดท ำรำ่งแผนกำรด ำเนินงำนและจัดท ำรำ่งข้อก ำหนด ขอบข่ำยและรำยละเอียดของงำนตำมข้อ 19(1)  
ข้อ 12 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น คณะกรรมกำรติดตำมและ
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ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด แล้วแต่
กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม 
1.11 กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏบิัต ิ

เพื ่อให้แผนพัฒนำท้องถิ ่นน ำ ไปสู ่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น เป็นกรอบในกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และงบประมำณรำยเพิ่มเติม และงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินสะสม โดยน ำโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่นไป    
จัดท ำงบประมำณตำมปีที่ก ำหนดไว้ เช่น กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยปี พ.ศ.2563 ให้น ำโครงกำรพัฒนำใน แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2563 ไปใช้ กรณีที่จะน ำโครงกำร
พัฒนำที่อยู่ในปี พ.ศ. 2564,2565 ไปด ำเนินกำร กำรแก้ไขปีกำรด ำเนินกำรเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น กำรเพิ่มเติมเป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรพัฒนำ ท้องถิ่นและ
ประชำคมท้องถิ่น กำรเปลี่ยนแปลงเป็นอำนำจของคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับโครงกำรพระรำชด ำริ งำนพระรำชพิธี รัฐพิธี 
นโยบำยขอรัฐบำล และนโยบำยของ กระทรวงมหำดไทย เป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น เมื่อผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้แผนพัฒนำที่อนุมัติแล้ว ต้องประกำศให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกำศใช้ และปิดประกำศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
1.12 กำรจัดท ำแผนด ำเน ินงำน 

1. คณะกรรมกำรสน ับสน ุนกำรจ ัดท ำแผนพ ัฒนำท ้องถิ ่น รวบรวมแผนงำน โครงกำรพ ัฒนำ ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่น หน ่วยรำชกำรส ่วนกลำง 
ส ่วนภ ูม ิภำค ร ัฐว ิสำหก ิจที่ด ำเน ินกำรในพ ื้นที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล ้วจัดร่ำงแผนด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศ เป็นแผนด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนด ำเนินงำน
ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ปิดประกำศเพื่อให้ ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อย 30 วัน 
ข ้อ 27 แ ผ น ด ำ เ นิ น ง ำ น ต ้อ งจ ั ด ท ำ ใ ห้ แ ล ้ ว เส ร ็จ ภ ำ ย ใน 30 ว ัน น ั บ แ ต ่ ว ัน ที่ป ร ะก ำ ศ ใช ้ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ ่มเติม 
งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆที่ต้อง ด ำเนินกำรใน
พื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น    กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนด ำเนินงำนเป็นอำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น 
1.13 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล แผนพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1.  สมำช ิกสภำท้องถิ่น (ท ี่สภำทอ้งถิ่นค ัดเลือก) จ ำนวน 3 คน 
2. ผู้แทนประชำคมท้องถิ่น (ที่ประชำคมท้องถิ่นคัดเลือก) จ ำนวน 3 คน 
3.  ผู้แทนหน ่วยงำนท้องถิ่นท ี่เกี่ยวข้อง (ท ี่ผู้บริหำรท้องถิ่นค ัดเลือก)  จ ำนวน 2 คน 
4.  หัวหน้ำส ่วนกำรบริหำร (ท ี่คัดเลือกก ันเอง) จ ำนวน 2 คน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือก )   จ ำนวน  2 คน  โดยให้คณะกรรมกำรเลือก กรรมกำรหนึ่งคนทำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำรและ

กรรมกำรอีกหนึ่งคนและกรรมกำรอีกหนึ่งคนท ำหน้ำที่ เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร กรรมกำรมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละ 4 ปี หรืออำจได้รับกำรคัดเลือกอ ีกได้ 
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ก ำหนดแนวทำง ว ิธ ีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
2. ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
3. รำยงำนและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอสภำท้องถิ่น และคณะกรรมก ำรพัฒนำ

ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำร ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยใน 15 วัน นับต้ังแต่ วันที่รำยงำนผลและเสนอ
ควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำจมอบให้หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกด ำเนินกำร หรือรวมด ำเนิน
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กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำได้ โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำร ดังนี้ 
4.1 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น จัดท ำร่ำงข้อก ำหนด ขอบข่ำยและรำยละเอียดของงำนท่ีจะมอบหมำยให้หน่วยงำนหรือ

บุคคลภำยนอกด ำเนินกำร เพื่อเสนอผู้บริหำร  
4.2 ผ ู้บริหำรท้องถิ่นพ ิจำรณำอนุม ัต ิ ข้อก ำหนด ขอบข่ำยและรำยละเอ ียดของงำน 
4.3 หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกด ำ เนินกำรหรือรวมด ำ เนินกำรติดตำมและประเมินผล 
4.4 ให ้หน ่วยงำนหร ือบ ุคคลภำยนอกที่ด ำเน ินกำรหร ือรวมด ำเน ินกำรต ิดตำมและประเมินผลรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผน

ต่อคณะกรรมกำรติดตำมและ ประเมินผลแผน เพื่อประเมินผลกำรรำยงำนผลเสนอควำมเห็นต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
4.5 ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น และ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชน ในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหำรเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว และต้องปิดประกำศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ 30 วัน โดยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
1.13 กำรก ำกับดูแล 

1. ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอ ำเภอก ำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็น
กรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม กำรตั้งงบประมำณอุดหนุน ให้แก่หน่วยงำนอื่น โดยถือ
เป็นสำระส ำคัญที่ต้องพิจำรณำโดยรำยละเอียดโครงกำรพัฒนำในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติและงบประมำณรำยจ่ำยดังกล่ำวต้องสอดคล้องกับโครงกำรพัฒนำใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น ก่อนให้ควำมเห็นชอบ  
2. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และ 4 อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ 
(อ ำเภอจะนะ อ ำเภอเทพำ อ ำเภอนำทวี และอ ำเภอสะบ้ำย้อย) ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำก ำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่ต้องค ำนึงถึงระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เป็นส ำคัญ 
1.14 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0810 .3/ว6046  ลงวันที่ 19 ตุลำคม 2561 เรื่องซ ักซ ้อมแนวทำงกำรจดัท ำแผนพัฒนำท ้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สดุ ท่ี มท0810.3/ว2931 ลงวันที ่15 พฤษภำคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น พ .ศ .2561 
-2565 ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0810.3/3732 ลงวันที่ 3 พฤศจิกำยน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2563 แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2564 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 



 

ส่วนที่ 2 
แผนผังขั้นตอน/มำตรฐำนกำรปฏบิัติงำน/กระบวนกำรจัดท ำแผน  

2.1 แผนผังขั้นตอน/มำตรฐำนกำรปฏิบตังิำน 
กระบวนกำร : กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโคก 
ข้อก ำหนดทีส่ ำคญั :  
1. กรอบระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรแตล่ะข้ันตอน 
2.ควำมสอดคล้องของแผนพัฒนำระดับต่ำงๆ 
ตัวชี้วดักระบวนกำร : จ ำนวนของขั้นตอนตำมกระบวนกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมเพ่ือรับทรำบปัญหำควำม
ต้องกำร ประเด็นกำรพัฒนำ เพ่ือน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

10 วัน  งำนนโยบำย
และแผน 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น รวบรวมแนวทำงและ
ข้อมูล น ำมำวิเครำะห์จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น  

15 วัน งำนนโยบำย
และแผน 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือเสนอ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 

1- 7 วัน  งำนนโยบำย
และแผน 

ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นและประกำศใช้
แผนพัฒนำท้องถิ่น  

1 – 15 วัน งำนนโยบำย
และแผน 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำโคก พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิ่น  

1 – 15 วัน งำนกิจกำรสภำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


