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สวนท่ี 1 บทนํา 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

1.1 ความเปนมา  

นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมา องคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทอํานาจหนําท่ีกวางมากข้ึน โดยไมเพียงแตมีหนาท่ีใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแก 
ประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แตยังขยายบทบาทหนาท่ีออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของทองถ่ินดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนองคกรท่ีเปดโอกาสใหประชาคมทองถ่ิน ไดมีสวนรวมในการบริหาร 
และพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  

1.2 หลักการและเหตุผล  

กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มีความ คลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
สามารถนํานโยบายและขอสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได อยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
และเพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหวงระยะเวลาท่ี 
สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 จึงไดดําเนินการจัดทําระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดลงนามใน 
ระเบียบดังกลาว เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2561 และไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา แลว เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 
เลมท่ี 135 ตอนพิเศษ 246 ง ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดไปจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนมา  

1.3 ลักษณะของแผนพัฒนา  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไข  

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 แผนพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี กําหนด 
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา จังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา ตําบล แผนพัฒนา 
หมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ 
ปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึง การเพ่ิมเติมหรือการ 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนั้นแผนพัฒนาทองถ่ินจึงมีลักษณะกวางๆ ดังตอไปนี้  

1. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
2. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ีชัดเจน และมีลักษณะ 

เฉพาะตัวท่ีจะดําเนินการใหเกิดผล  

3. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ และ 
กิจกรรมสาธารณะ ตามท่ีกําหนดในปนั้น  
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4. เปนเอกสารท่ีแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย  ประจําป 
คูมือการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด  

  

1.4 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถน  

1. เพ่ือใหการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชน โดยมี      
แผนพัฒนาเปนเครื่องมือชวยผลักดันและสนับสนุน   

2. เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดทํา     
งบประมาณ ประจําป  

3. เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมท้ังเพ่ือเปนการประเมินผลการพัฒนาในชวงเวลาท่ีกําหนดวา สามารถ     
สนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายหรือไม  

4. เพ่ือเปนการจัดเตรียมแผน โครงการตางๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ  

              รายจายประจําป และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดทันที ท่ีไดรับงบประมาณ  

    ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอยูหลากหลายประการ สามารถสรุปไดดังนี้  

1. การบรรลุจุดมุงหมายคามอุยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจและวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว ซง 

จุดมุงหมาย (Attention of objectives) มีความสําคัญอยางยิ่งในกระบวนการวางแผนเพราะการวางแผนทุกครั้ง  
ยอมตองมีจุดหมายปลายทางท่ีกําหนดไวถาจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวมีความชัดเจน ก็จะชวยใหการปฏิบัติตามแผนมี 
ทิศทางมุงตรงไปสูจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี  

2. เกิดความประหยัด (EconomcalOperatlon) การวางแผนเก่ียวของกับการใชสติปญญาเพ่ือ         
คิดวิธีการใหองคกรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานฝายตางๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมท่ีดําเนินมีความ 
สอดคลองตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตางๆ ท่ีทําซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชน จากทรัพยากร 
ตางๆ อยางคุมคานับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะกอใหเกิดความประหยัด  

3. ลดความไมแนนอน (Reduction of uncertainty) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการลดความ 

ไมแนนอนในอนาคตลง เนื่องจากการใชจายและการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ข้ึนอยูกับ 
สภาพการณทางเศรษฐกิจ และสังคมสวนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงใหเดความแนนอนในการใชงบประมาณ 
เนื่องจากผานการวิเคราะหพ้ืนฐานของขอเท็จจริง  

4. ผูบริหารทองถ่ินใชเปนเกณฑในการควบคุม (tadc of Control) การคําเนินกิจกรรม ขององคการ  

บริหารสวนตําบลทายตลาด ไดเพราะการวางแผนและการควบคุมเปนล่ําแยกออกจากกันไมได ตองทําเนินการคู 
กันและพ่ีงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน การควบคุมจะทําใหการใชงบประมาณและการดําเนิน โครงการสัมพันธกัน  

5. ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี (Better Coordinatlon) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ชวยใหสราง  

ความม่ันใจในเรื่องความเปนเอกภาพ ท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาดในอนาคต 
ทําใหกิจกรรมตางๆท่ีวางไว มุงไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน มีการประสานตานท่ีดีในฝายตางๆ ในองคการบริหารสวน 
ตําบลทายตลาดและในพ้ืนท่ีของอําเภอเมือง รวมท้ังเปนการหลีกเสียงปญหาความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานของแตละ 
องคกรอีกดวย  

6. แผนพัฒนาทองถ่ินเปนเครื่องมือชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณาถึง ความเชื่อมโยง  

ระหวางแนวทางการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน 
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7. เพ่ือใหสามารถตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และการใชทรัพยากรการบริหารงาน  

ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ชวยใหผูบริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร ตานการ 
บริหารท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางถูกตอง  

8. สามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินงานในอนาคต โดยจุดมุงหมายท่ีชัดเจนและยั่งยืนในการ      
พัฒนา  

9. สามารถนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติไดตรงกับวัตถุประสงค โยบาย และเปาหมายตามกลยุทธ      

ท่ีกําหนด  

10. ทําใหการคําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ินมีความตอเนื่องไมมีรูปแบบท่ีตายตัว (สามารถ       

ยืดหยุน) ไดมีเอกภาพ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และสามารถสรางระบบการติดตามประเมินผล  
11. สงเสริมภาพพจนขององคการบริหารสวนดําบลทายตลาด และทําใหบุคคลท้ังในและนอก                  

เกิดความเชื่อม่ันในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลทายตลาด  

1.6 แนวทางการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  

1. ให อบจ.และอําเภอตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ                

จังหวัดและระดับอําเภอใหเปนปจจุบัน  
2. ใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการทํายุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

ในเขตจังหวัดท่ีใหแลวเสร็จแลวแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดทราบ โดยเคาโครงยุทธศาสตรการพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ใหดําเนินการตามรูปแบบท่ีกําหนด  

1.7 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2566-

2570)  

1. การทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565) ใหเทศบาลองคการบริหารสวนตําบล เมือง     

พัทยา และองคการบริหารสวนจังหวัด ถือปฏิบัติตามขอ 17 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา       

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

2. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถนําขอมูลจากแผนพัฒนา          

ทองถ่ิน ฉบับปจจุบนั มาทบทวนและปรับใชในการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.     2566-2579) โดย 

พิจารณาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง   สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด  

แผนพัฒนาภาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และเปาหมาย การพัฒนาท่ียั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยในการจัดทําประชาคม  ทองถ่ินใหมีการ 

ดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

                        3. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตามเคาโครงแผนพัฒนาขององคกร                           

ปกครอง สวนทองถ่ิน (พ.ศ.2566-25670)  
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    1.8 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ตามระเบียบวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไข เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 
พ.ศ.2561 ขอ 17 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

  

(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการ และ รัฐวิสาหกิจ                

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา      และประเด็นท่ี 

เก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ 

สภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการ   พัฒนาจาก 

หนวยงานตางๆ และขอมูล ในแผนพัฒนาหมู บานหรือชุมชน มาพิจารณาประกอบการ   การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน     

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแนวทางและขอมูล  

นํามาวิเคราะห เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน (4)        

ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ิน และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ินเม่ือผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบ  

แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันท่ีผูบริหาร 
ทองถ่ินเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถ่ิน และจังหวัดทราบดวย  

ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน  

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี   

เพ่ิมเติม พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

2)คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี 
เพ่ิมเติมสําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมให สภาองคการบริหารสวน 
ตําบลพิจารณาตาม มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 ดวย 
เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังกลาวให 
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศ ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอย กวา 30 วัน นับแตวันท่ี 

ผูบรหิารทองถ่ินประกาศใช  

ขอ 22 /1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของ  

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินสําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภาองคกา
ร บริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภา ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
ดวย เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับ ความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว 
ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชพรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริ
หารทองถ่ินประกาศใช  
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ขอ 22/2 ในกรณีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราช  

พิธรีัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหาร 
ทองถ่ินสําหรับองคการบริหาร สวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให  

สภา องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ไดรับความเห็นชอบแลวใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดย เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต 

วันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  

ขอ 24 เม่ือประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแลว ตองแจงสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ บริหารงาน  

จังหวัดแบบบูรณาการ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแต วันท่ี ประกาศใชและปด 
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน คณะกรรมการท่ีเก่ียวของในการจัดทํา แผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548  

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น องคประกอบ 

ใหผูบริหารแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

(1) ผูบริหารทองถ่ิน          ประธานกรรมการ  

(2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคน     กรรมการ  

(3) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ 

(4) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ  

(5) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผูบริหารทองถ่ิน    กรรมการ       

คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน  

(6) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ิน    กรรมการ  

     คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน  

(7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       กรรมการและเลขานุการ  

(8) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน  ผูชวยเลขานุการ     

(9) กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6)ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการ          

คัดเลือกอีกก็ไดมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้   

1.กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจาก  

(1.1) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ี ท่ีมีผลกระทบตอ 
ประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  

(1.2) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  

(1.3) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศกลุม จังหวัด และจังหวัดโดย ใหเนนดําเนินการในยุทธศาสตร        

ท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชนการแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไข        

ปญหายาเสพติด  
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(1.4) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัด  

(1.5) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน  

(1.6) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินคํานึงถึง  

สถานการณ คลังของทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาดวย  

(1) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล  

เมือง พัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งนําปญหาความตองการ จาก 
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนพัฒนา ชุมชน ท่ีเกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน ท่ีจะดําเนินการ เอง 
ไดมาพิจารณามาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหาก เกินศักยภาพของเทศบาล องคการบริหาร สวนตําบล เมืองพัทยา 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ใหเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการ 
บริหารสวนจังหวัดและใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณา บรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี  

(2) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนดําเนินงานใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและ     

รายละเอียดของงานตามขอ 19(2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกร ปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  

(3) พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (4) แตงตั้งท่ีปรึกษา         

คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามหนาท่ีเห็นสมควร  

(4) ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวมวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชนใน      

ทองถ่ินและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

    2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  องคประกอบ 

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

(1) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       ประธานกรรมการ   

(2) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     กรรมการ  

(3) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก   กรรมการ      

จํานวน 3 คน  

(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน     กรรมการและเลขานุการ   

(5) เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนกังาน   ผูชวยเลขานุการ        

สjวนทองถ่ินท่ีผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย  

กรรมการตาม (3) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได คณะกรรมการ  

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีหนาท่ีจัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับ แนวทางการพัฒนาท่ี 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด จัดทํารางแผนการดําเนินงานและจัดทํา รางขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียด 
ของงานตามขอ 19(2)  
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1.8 การนําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ไปสูการปฏิบัติ 
เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ใช แผนพัฒนาทองถ่ิน เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ 
งบประมาณ รายเพ่ิมเติม และงบประมาณรายจายจากเงินสะสม ในสวนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้เม่ือภาทองถ่ินไดให 
ความเห็นชอบในวิธีการไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน หากปรากฏในภายหลังวาหลักเกณฑราคากลางหรือบัญชี 
ราคามาตรฐาน ครุภัณฑ คุณลักษณะ มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวา ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
โดยไมตองแกไขหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

   (พ.ศ.2566-2570) แลว หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคท่ีจะดําเนินการทบทวน  

แผนพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570) ใหเปนปจจุบันก็สามารถดําเนินการไดตาม 
ระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

1.9 การจัดทําแผนดําเนินงาน  

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ของ  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศ   

เปนแผนดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนดําเนินงานภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีปดประกาศเพ่ือให 
ประชาชนในทองถ่ินทราบ โดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไวอยางนอย 30 วัน แผนการดําเนินงาน 
ใหจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน  

ขอ 27 แผนดําเนินงาน ตองจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีประกาศใช งบประมาณ  
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจง แผนงานและโครงการจาก 
หนวยงาน ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีตอง ดําการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินใน ปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผน ดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน  

1.11 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ตองแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
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ประกอบดวย  

(1) สมาชิกสภาทองถ่ิน (ท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก)      จํานวน  3  คน  

(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ิน (ท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก)      จํานวน  3  คน  

(3) ผูแทนหนวยงานทองถ่ินท่ีเก่ียวของ        จํานวน  2  คน  

     (ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก)   

(4) หัวหนาสวนการบริหาร (ท่ีคัดเลือกกันเอง)   จํานวน   2  คน   

(5) ผูทรงคุณวุฒิ (ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก)   จํานวน    2  คน  โดยใหคณะกรรมการเลือก  

กรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ี 

เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป หรืออาจ ไดรับการคัดเลือกอีกได 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนี้   

1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

3. รายงานและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให   

ผูบริหารทองถ่ินเสนอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ ติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน     15 วัน นับตั้งแต วนัท่ีรายงานผลและเสนอ 
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน ระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน 
ธันวาคมของทุกป  

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         

อาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกตําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาได 
โดยมีข้ันตอน ดําเนินการ ดังนี้  

4.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางขอกําหนด  

ขอบขาย และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกตําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหาร  

4.2 ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ ขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน   

4.3 หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ  

ประเมินผล  

4.4 ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ  

ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนตอคณะกรรมการ ตดตามและ 
ประเมินผลแผน เพ่ือ ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน  
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4.5 ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ  

คณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให ประชาชน 
ในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีผูบริหารเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกลาว 
และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอย กวา 30 วัน โดยอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

1.12 การกํากับดูแล  

1. ใหผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินและการนําแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ รายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุน ใหแกหนวยงาน อ่ืน 
โดยถือเปนสาระสําคัญท่ี ตองพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนาในขอบัญญัติ เทศบัญญัติและ 
งบประมาณรายจายดังกลาวตองสอดคลองกับ โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินกอนใหความ เห็นชอบ   

1.13วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือ 

การจัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน“การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน”ฉบับนี้เพ่ือชวยเสริมสราง  

ความเขาใจใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลนค
รสวรรคออกใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด   

1.14 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว6016 ลงวนั ท่ี 19 ตุลาคม 2561 เรื่องซักซอมแนว  

ทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 
0810.3/ว231 ลงวนั ท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซอมแนวทางการทบทวนการแผนพัฒนา ทองถ่ิน พ.ศ.2561 - 
2565 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา 
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ 
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 สวนท่ี 2  

     แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนการจัดทําแผน   

2.1 แผนผังข้ันตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

กระบวนการ : การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคออก 
ขอกําหนดท่ีสําคัญ : 1. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแตละข้ันตอน  

ความสอดคลองของแผนพัฒนาระดับตางๆ ตัวชี้วัดกระบวนการ : จํานวนของข้ันตอนตาม 
กระบวนการท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จตาม กําหนดเวลา   
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ข้ันตอนการปฏิบัติ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  

1. ประชุมชี้แจงการจัดทําแผนฯ  

  

1 วัน  กองวิชาการและแผนงาน  

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุม 

ประชาคมเมือง  

1 วัน  นักวิเคราะห/ ผอ.กองวิชาการ 

/ปลัด/จนท./คกก.พัฒนาฯ/ คกก. 

สนับสนุนฯ/สมาชิกสภาฯ 

(สัดสวนการประชาคม)  

3. รวบรวมปญหา/ความตองการจาก 
ประชาคมระดับเมือง  

  

1 วัน  จนท.สวนงานนโยบายและแผนฯ  

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/ 

คณะกรรมการสนับสนนุฯ  

4. จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  1 วัน  จนท.สวนงานนโยบายและแผนฯ  

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ/ 

คณะกรรมการสนับสนนุฯ  

5. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพ่ือพิจารณา 

รางแผนฯ  

1 วัน  งานนโยบายและแผนฯ/ปลดัฯ/ 

คณะกรรมการพัฒนาฯ  

6. ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน/ปด 

ประกาศ  

1 วัน  ผูบริหารทองถ่ิน  
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ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบบั ที่ 3) พ.ศ.2561  

(ขอ 22)  

 
เสนอผูบริหารทองถิ่น  

  ประกาศใชแผนพัฒนา อบต.กาลอ ป ิด ประกาศและ  

 ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

คณะกรรมการ พัฒนาทองถ ิ่น จัดประชาคม 

ทองถิ่น เพ่ือรวบรวมขอมลปูญหา/ความ 

ตองการ/โครงการจากการประชาคม   

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผน   
จัดทํารางแผนพัฒนา อบต.กาลอ เสนอตอ 

คณะกรรมการพัฒนา อบต.กาลอ   

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.กาลอ   
เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาฯ   
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ข้ันตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (5 ป)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 (ขอ 22)  

  

 คณะกรรมการสนับสนุนฯ    

  จัดทํารางแผนพัฒนาฯ ท่ีเพ่ิมเติม พรอม 

เหตุผลความจําเปนเสนอ คกก.พัฒนาทองถิ่น  
  

   

    คณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคม   

                 ทองถิ่น พิจารณารางแผนฯ ท่ี คกก. 

   สนับสนุนฯ ยกร าง  

  

  

   อบต.สงรางแผนพัฒนาทองถ่ินให 

   สภาฯ พิจารณาเห็นชอบ  
  

  

                     เมื่อสภาเห็นชอบแลว ผูบริหาร 

                           ทองถ่ินประกาศใช  
  

  

                          ปดประกาศใชประชาชนทราบไม 
                        นอยกวา 30 วันนับแตวันประกาศ     

ข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง  
แผนพัฒนาทองถน่ิ (5 ป)  
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 (ขอ 22/1) 

(อํานาจของ คกก.พัฒนาท องถิ่น)  

  

  

คณะกรรมการพัฒนา อบต.กาลอ 

 ประชุมเพ่ือพิจารณา เปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาทองถิ่น  
  

  
สงรางแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง ใหสภาฯ 

พิจารณา 
  

  
(ตาม ม.46 แหง พรบ.สภาตําบลและองคการ 

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537)
  

 

     

 ผูบริหารประกาศใช
  

  

พรอมท้ังปดประกาศ 
ใหประชาชนทราบ ไมนอยกวา 30 วัน 

 
 

  

    (นับแตวันประกาศใช)   
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การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  

  
  

 

  

  

สวนราชการตนเรื่องเสนอบันทึกเหตผุลความจําเปน   
ขอแกไขแผนพัฒนาทองถน่ิ    

พรอมสงเอกสารใหฝายเลขานุการคณะกรรมการสนบัสนุนฯ   

ฝายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน    
จัดทําบันทึกรายละเอียดการแกไขแผนพัฒนา 

ทองถิ่น พรอมท้ังปดประกาศ   
  เสนอผูบริหารทองถิ่น   

ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบ   
  ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน  

นับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบ   

  
แจงสภาทองถิ่น แจงจังหวัดทราบ   
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หมายเหตุ: การแกไข หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาทองถ่ิน หรือแผนดําเนินงานใหถูกตอง โดยไมทาํ 
ใหวัตถุประสงคและสาระสาํคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป    
กรณี 1 การแกไขป ที่จะดําเนน ิการตามโครงการพัฒนาที่จะปรากฏในแผนพฒั นาทองถ่ินใหเปน็ อํานาจของผูบริหาร   
(ตามหนังสือ ดวนทสี่  ุด ที่มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561)  

กรณี 2 ผูบริหารทองถ่ิน มีอํานาจในการแกไขแผนพัฒนาทองถนิ่ ตาม “ราคากลาง” แหง พรบ.การจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใหเปนปจจบุนั    
 • หนังสือดวนทสี่  ุด ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561    
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แจงสภาทองถิ่น อําเภอ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ    

  
  
  
  

การเพ่ิมเตมิหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ิน   

( กรณีอํานาจผูบริหารทองถ่ิน )   
  

สํานัก/กองท่ีตองการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

ทองถิ่น   จัดทําบันทึกเสนอตอผูบริหารทองถิ่น พรอมท้ังสง 

รายละเอียดใหฝายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน   

ฝายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ  
จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีเพ่ิมเติม/ 

เปล่ียนแปลง เสนอผูบริหารทองถิ่น   

ผูบริหารทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนา 
ทองถิ่น ท่ีเพ่ิมหรือเปล่ียนแปลง   

สงแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงให 
ผูบริหารทองถิ่น ประกาศโดยเปดเผย ไมนอยกวา    

30  วัน นับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบ   

ขอ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยน 

แผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับโครงการ 

พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย 

รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให 

เปนอํานาจของผูบริหารทองถน่ิ   
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การติดตามและประเมนิ ผลแผนพัฒนาทองถ่ิน   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

ขอ 12 (3)  (ปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทกุ ป)   

 คณะกรรมการตดิ ตามฯ ประชุม คกก.     

                          (ครั้งท่ี 1) เพ่ือกําหนดแนวทาง  และวิธกี ารตดิ ตาม 

  

 คณะกรรมการตดิ ตามฯ ประชุม คกก.     
(ครั้งท่ี 2) เพ่ือดําเนินการตดิตามและ 

ประเมินผลแผนฯ    
(คกก.ใหค ะแนนตามแบบประเมนิ ผล 
ยุทธศาสตรแ ละประเมนิผลโครงการ

 
 
)  

  (ภายใน 60 วน ันบัแตป ระกาศใชขอบัญญัต ิงบประมาณรายจายประจําป)  

  

  

  

   คณะกรรมการตดิ ตามฯ เสนอผลการตดิตาม 

 ตอ นายก อบต.เพ่ือให  นายก   

เสนอตอ สภา อบต.(เพ่ือทราบ) และ  

  คกก.พัฒนาทองถิ่น (เพ่ือทราบ)    

  

ผูบริหารประกาศผลการติดตามและ
 

ประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนทราบ 

ภายใน 15 วัน นับแตวัน
 
รายงานผล 

ปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน     

 ปละ 1 ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกป
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