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ส่วนที่ 1 บทน า 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
1.1 ความเป็นมา 

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอ านาจหน้าที่กว้างมากขึ้น โดยไม่เพียงแต่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่น 
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้น 
 
1.2 หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถน านโยบายและข้อสังการของรัฐบาล
และกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาค ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 
จึงได้ด าเนินการจัดท าระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 
 กันยายน 2561 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 
246ง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นมา 
 
1.3 ลักษณะของแผนพัฒนา  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด หมู่บ้าน หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าข้ึน
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึง การเพ่ิมเติม
หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีลักษณะกว้างๆ  ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน และมี

ลักษณะเฉพาะตัวที่จะด าเนินการให้เกิดผล 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ 

และกิจกรรมสาธารณะ ตามท่ีก าหนดในปีนั้น 
4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี   
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1.4 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1. เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันและสนับสนุน 
  2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การจัดท างบประมาณประจ าปี 
  3. เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพ่ือเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาที่
ก าหนดว่า สามารถสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไป 
  4. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมแผน โครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และสามารน าไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีท่ีได้รับงบประมาณ 
 
1.5 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่หลากหลายประการสามารถสรุป ได้ดังนี้  

1. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่ง
จุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน
เพราะการวางแผนทุกครั้งย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางที่ก าหนดไว้ถ้าจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้มีความชัดเจนก็จะช่วยให้การปฏิบัติตามแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี  

2. เกิดความประหยัด (Economical Operation)  การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้
สติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่าง ๆ มีการ
ประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน  ก่อให้เกิดวามเป็น
ระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ท าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่าง
คุ้มค่านับว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความ
ประหยัด 

3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็น
การลดความไม่แน่นอนอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวม การ
วางแผนปฏิบัติการจึงให้เกิดความแน่นอนในการใช้ งบประมาณเนื่องจากผ่านการ
วิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง 

4. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การด าเนินกิจกรรม 
ของเทศบาลต าบลฟากท่าได้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกัน
ไม่ได้ต้องด าเนินการคู่กันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การควบคุมจะท าให้การใช้
งบประมาณและการด าเนินโครงการสัมพันธ์กัน 

5. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ช่วยให้สร้างความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของเทศบาล
ต าบลฟากท่า ในอนาคตท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการ
ประสานงานที่ดีในฝ่ายต่าง ๆ  ในเทศบาลต าบลฟากท่า และในพ้ืนที่ของอ าเภอฟากท่า
รวมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรอีกด้วย 
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6. แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึง ความ

เชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน 

7. เพ่ือให้สามารถตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากรการ
บริหารงานท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจใน
การจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างถูกต้อง 

8. สามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินงานในอนาคต โดยจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนใน
การพัฒนา 

9. สามารถน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายตาม
กลยุทธ์ที่ก าหนด  

10. ท าให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความต่อเนื่องไม่มีรูปแบบที่ตายตัว 
(สามารถยืดหยุ่นได้) มีเอกภาพ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการ
ติดตามประเมินผล 

11. ส่งเสริมภาพพจน์ของเทศบาลต าบลฟากท่า และท าให้บุคคลทั้งในและนอกเกิดความ
เชื่อมั่นในการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลฟากท่า  

 
1.6 แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และระดับอ าเภอให้เป็นปัจจุบัน 
  2. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดให้แล้วเสร็จแล้วแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยใช้เค้าโครง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนด 
 
 1.7 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1. การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยาและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตาม ข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals:SDGs) โดยในการจัดท าประชาคมท้องถิ่นให้มีการด าเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเค้าโครงแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
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1.8 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  

หมวด 3 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 17 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ สภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ  และ
ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามา 
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนา 

ท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น
จึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
ข้อ 18 แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ก่อนปีงบประมาณ
ถัดไป 
 ให้นายอ าเภอมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ในกรณีเทศบาลต าบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอก็ได้ 
 ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสามวรรคสี่และวรรคห้า
แล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
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1.9 ขั้นตอนการแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน 
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ
และจังหวัดทราบด้วย 
ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม มาตรา 46 แห่ง พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้ง
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.
2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
 
ข้อ 22/2 ในกรณีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงให้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว  
 
ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยว่าสามสิบวัน 
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คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

ข้อ 7 องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

(1) ผู้บริหารท้องถิ่น     ประธานกรรมการ 
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน   กรรมการ 
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  กรรมการ 
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ   

ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ 
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 

จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน   กรรมการ 
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการและเลขานุการ 
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
 
 ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
(ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ

ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการใน

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
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ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณา
ด้วย 

(2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา 
ความต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามอ านาจหน้าที่ 

(3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน 
(4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) 
(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(6) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่

เห็นสมควร  
(7) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมี

หน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 
 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ข้อ 9 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประธานกรรมการ 
(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 

จ านวนสามคน     กรรมการ 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน  กรรมการและเลขานุการ 
(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
 กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท า ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน และ
จัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1)  
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1.10 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
  เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ทั้งนี้เมื่อสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในวิธีการงบประมาณและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หาก
ปรากฏในภายหลังว่าหลักเกณฑ์ราคากลาง หรือบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ คุณลักษณะ มาตรฐาน ราคา
ปรับเปลี่ยนไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3ป พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โดยไม่ต้องแก้ ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์ที่จะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ให้เป็นปัจจุบันก็สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.11 การจัดท าแผนด าเนินงาน 

ข้อ 26 การจัดท าแผนด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน  

ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการ
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลา การจัดท าและการแก้ไขแผนการ
ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
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 1.12 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตาม (1) (2)(3)(4)และ(5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้  
 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือ
ร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่าย 

และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการเพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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1.13 การก ากับดูแล 
  1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุน ให้แก่หน่วยงานอื่น โดยถือ
เป็นสาระส าคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติและงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ 
 
1.14 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ 
  การจัดท าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” ฉบับนี้เพ่ือช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ต าบลฟากท่า ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
1.15 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
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ส่วนที่ 2 

แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนการจัดท าแผน 
 
2.1 แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 กระบวนการ : การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลฟากท่า 
 ข้อก าหนดที่ส าคัญ : 1. กรอบระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละข้ันตอน 
                          2. ความสอดคล้องของแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ  

ตัวชี้วัดกระบวนการ: จ านวนของขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถด าเนินการแล้ว  

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1.ประชุมชี้แจงการจัดท าแผนฯ 1 วัน งานแผน/หัวหน้าส านัก

ปลัด/จนท.ที่เก่ียวข้อง 
 

 

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคม
ต าบล 

1 วัน นักวิเคราะห์/หัวหน้า
ส านักปลัด/ปลัด/

จนท./คกก.พัฒนาฯ/
คกก.สนับสนุน/สมาชิก

สภาฯ/(สัดส่วนการ
ประชาคม) 

 

3.รวมรวมข้อมูล/ปัญหา/ความต้องการจากประชาคม
ระดับต าบล 

1 วัน ส านักปลัด/ 
นักวิเคราะห์ฯ /

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการ
สนับสนุนแผนฯ 

 

4.จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 วัน ส านักปลัด 
นักวิเคราะห์ฯ/ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ 
คณะกรรมการ
สนับสนุนแผนฯ 

 

5.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯเพ่ือพิจารณาร่างแผนฯ 1 วัน ส านักปลัดฯ/ 
ปลัด/หัวน้าส านักปลัด 

นักวิเคราะห์/ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/
คณะกรรมการพัฒนาฯ 

 

6. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น/ปิดประกาศ 1 วัน ผู้บริหารท้องถิ่น/ 
นักวิเคราะห์ฯ/ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
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หมายเหตุ  

ข้อ 18 แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล อบต. เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณ ีอบจ.ให้
จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลฟากท่า 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า 

 จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา และรับทราบปัญหา ความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนา เพื่อน าข้อมูลมาก าหนดแนวทาง

ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อรวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์จัดท าร่างแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลฟากท่า และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลต าบลฟากท่า 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า 

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า และเสนอ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า 

พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนฯ 

พร้อมประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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หมายเหตุ  

 ระเบียบข้อ 27  แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณรายจ่ายเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น                                                              

           การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 

 

การจัดท าแผนด าเนินงาน 

เทศบาลต าบลฟากท่า 

 

 
จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลฟากท่า และของหน่วยงานอ่ืนที่

ด าเนินการในพื้นที่ของเทศบาล แล้วน ามาจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า 

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  

ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน แล้วปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ   

โดยท่ัวกัน และปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 สิบวัน 
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หมายเหตุ  

 ระเบียบฯ  ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 - การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการด าเนินงานให้
ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  

 กรณีที่ 1 การแก้ไขปี ที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่จะปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561) 

 กรณีที่ 2 ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจในหารแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม “ราคากลาง” แห่ง พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้เป็นปัจจุบัน (ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561) 

  

 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ส่วนราชการต้นเรื่องเสนอบันทึกเหตุผลความจ าเป็นขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมส่งเอกสารให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าบันทึก
รายละเอียดการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความ

เห็นชอบและประกาศใช้ 

 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย  
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 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลฟากท่า 

ตามระเบียบฯ ข้อ 22 

ส านัก/กองฯ ที่ต้องการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าบันทึกเสนอเหตุผลและ
ความจ าเป็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น แล้วส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

สนับสุนนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่าและประชาคมท้องถิ่นประชุม
ประชาคมระดับต าบลพิจารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เพื่อให้ความเห็นชอบ 

แล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ต่อไป  

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาลงนามและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อม
ทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ริหาร

ท้องถิ่นประกาศใช้ 
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หมายเหตุ  

 ระเบียบข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลฟากท่า 

 

ส านัก/กองฯที่ต้องการ ท าการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าบันทึกเสนอ
เหตุผลและความจ าเป็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนฯ 

 

 
 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้
ความเห็นชอบ   

 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง แล้วให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงแล้วลงนามในประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้   
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หมายเหตุ 

 ระเบียบข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว  

 

 

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลฟากท่า  

(กรณีอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น) 

 

ส านัก/กองฯที่ต้องการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าบันทึกเสนอ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมทั้ง ส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นทราบและจัดท าร่างแผนฯ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นฯ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง และลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
แล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย พร้อมแจ้งให้สภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นปิดประกาศไว้ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลฟากท่า 

 

ประธานฯ เชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อด าเนินการ 

  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ ติดตาม และประเมินผลแผน 

  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
.     ท้องถิน่ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 

 

  

ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลฟากท่า 

รับทราบรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนฯแล้ว
ด าเนินการ ดังนี ้

1.แจ้งรายงานผลและเสนอความเห็นให้สภาเทศบาลต าบลฟากท่า ทราบ 

2. แจ้งรายงานผลและเสนอความเห็นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทราบ 

   (เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรับทราบรายงานการติดตามฯ) 

3.ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 

 

 ผู้บริหารเสนอญัตติ เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เข้าวาระการประชุมสภาท้องถิ่น ก่อนการประชุมสภาฯ15วัน 

(เพื่อประธานสภาฯ น าเข้าวาระแจ้งเพื่อทราบ ในการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป ) 

  

  



 

 

 

 

 


