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ส่วนที่ 1 บทนำ
กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
1.1 ควำมเป็นมำ
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นต้นมา องค์กร
ปกครองส่วนท้ อ งถิ่นมี บ ทบาทอ านาจหน้าที่ ก ว้างมากขึ้น โดยไม่ เพี ยงแต่มี ห น้ าที่ ให้ บ ริก ารสาธารณะพื้ นฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์ก รที่เปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
และพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
1.2 หลักกำรและเหตุผล
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น มี ค วามคล่ อ งตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น สามารถน านโยบายและข้ อ สั่ ง การของรั ฐ บาลและ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น มี ห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับ แผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นากลุ่มจังหวัด และ แผนพัฒนาภาค ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 จึงได้ดาเนินการจัดทาระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 3 )พ.ศ.2561 ซึ่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และได้ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา แล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 246 ง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจาก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นมา
1.3 ลักษณะของแผนพัฒนำ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ.2561 แผนพัฒ นาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ กาหนด
วิสัยทั ศน์ ประเด็นยุท ธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุท ธ์ โดยสอดคล้องกั บ แผนพั ฒ นา จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา ตาบล แผนพัฒนา
หมู่ บ้านหรื อแผนชุ ม ชน อั นมี ลัก ษณะเป็ นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพั ฒ นา ที่ จั ดท าขึ้นส าหรั บ
ปีง บประมาณแต่ล ะปี ซึ่งมี ความต่อ เนื่ อ งและเป็น แผนก้ าวหน้า และให้ห มายความรวมถึง การเพิ่ม เติม หรือ การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีลักษณะกว้างๆดังต่อไปนี้
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะตัวที่
จะดาเนินการให้เกิดผล
3. เป็นเอกสารที่ แสดงโครงการ/กิ จกรรมการพัฒ นาที่ จ ะดาเนินการจัดทาบริก ารสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะ ตามที่กาหนดในปีนั้น
4. เป็นเอกสารที่ แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นากับ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
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1.4 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
1. เพื่ อ ให้ ก ารบริห ารกิ จ การขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น เป็น ไปเพื่ อประโยชน์ข องประชาชน โดยมี
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันและสนับสนุน
2. เพื่ อ แสดงความสัม พั น ธ์เชื่อ มโยงและสอดคล้องกั นระหว่างแผนยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาและการจัดท า
งบประมาณประจาปี
3. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาที่กาหนด ว่าสามารถ
สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่
4. เพื่ อ เป็นการจัดเตรียมแผน โครงการต่างๆให้อยู่ในลัก ษณะที่ พร้ อมจะบรรจุในข้อบัญ ญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ
1.5 ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่หลากหลายประการสามารถสรุป ได้ดังนี้
1. การบรรลุจุด มุ่ ง หมายตามยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาพัน ธกิ จ และวิสัย ทั ศน์ ที่ ได้ก าหนดไว้ ซึ่ งจุ ดมุ่ ง หมาย
(Attention of Objectives)มี ความส าคัญ อย่ างยิ่ ง ในกระบวนการวางแผนเพราะการวางแผนทุ ก ครั้ ง ย่อ มต้อ งมี
จุดหมายปลายทางที่กาหนดไว้ถ้าจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้มีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การปฏิบัติ ตามแผนมีทิศทางมุ่งตรง
ไปสู่จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
2. เกิดความประหยัด (EconomicalOperation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อ คิดวิธีการให้
องค์กรบรรลุถึงประสิท ธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆ มี การประสานงานกันดี กิจกรรมที่ดาเนินมี ความสอดคล้อง
ต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่าง
คุ้มค่านับว่าการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความ ประหยัด
3. ลดความไม่ แน่ นอน (Reduction of uncertainty) การจัดท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น เป็ นการลดความไม่
แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจ และสังคมส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงให้เกิดความแน่นอนในการใช้ งบประมาณ เนื่องจากผ่าน
การวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง
4. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การดาเนินกิจกรรม ของเทศบาลตาบล
ไชยมงคลได้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิง่ ทีแ่ ยกออกจากกันไม่ได้ ต้องดาเนินการคู่กันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน การควบคุมจะทาให้การใช้งบประมาณและการดาเนิน โครงการสัมพันธ์กัน
5. ท าให้เกิ ดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่น ช่วยให้สร้างความ
มั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของเทศบาลตาบลไชยมงคล ในอนาคต ทาให้กิจกรรมต่างๆที่วาง
ไว้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ ดีในฝ่ายต่างๆ ในเทศบาลตาบลไชยมงคล และในพื้นที่ของอาเภอ
เมืองนครราชสีมา รวมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กรอีกด้วย
6. แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือช่วยให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึง ความเชื่อมโยงระหว่าง
แนวทางการดาเนินกิจกรรมต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน
7. เพื่อให้สามารถตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และการใช้ทรัพยากรการบริหารงาน ท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการ บริห ารที่มี อยู่อย่าง
จากัดได้อย่างถูกต้อง
8. สามารถกาหนดทิศทางในการดาเนินงานในอนาคต โดยจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนในการพัฒนา

คู่มอื การปฏิบตั ิงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลไชยมงคล

3
9. สามารถนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับ วัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่กาหนด
10. ทาให้การดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความต่อเนื่องไม่มีรูปแบบที่ ตายตัว (สามารถ ยืดหยุ่นได้)
มีเอกภาพ สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล
11. ส่งเสริมภาพพจน์ของเทศบาลตาบลไชยมงคลและท าให้บุคคลทั้ งในและนอก เกิดความเชื่อมั่ นในการ
บริหารกิจการของเทศบาลตาบลไชยมงคล
1.6 แนวทำงกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น
1. ให้องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดและอาเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และระดับอาเภอให้เป็นปัจจุบัน
2. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดาเนินการทายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตจังหวัดที่ให้แล้วเสร็จแล้วแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ดาเนินการตามรูปแบบที่กาหนด
1.7 แนวทำงกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
1. การทบทวนแผนพัฒ นาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เมือง
พัท ยา และองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ถือปฏิบั ติตามข้อ 17 แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. การจัดทาแผนพั ฒนาท้ องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนาข้อมูลจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดย
พิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และเป้าหมายการพั ฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยในการจัดท าประชาคม
ท้องถิ่นให้มีการดาเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ให้ อ งค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น จัดท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่นตามเค้าโครงแผนพั ฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-25670)
1.8 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
ตำมระเบีย บว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 17 กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้ดำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่นจัดประชุม ประชาคมท้ องถิ่น สวนราชการ และ รัฐวิส าหกิ จ ที่
เกี่ ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพั ฒ นาท้ อ งถิ่น รับ ทราบปัญ หา ความต้องการ ประเด็นการพัฒ นา และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนว
ทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก หน่วยงานต่างๆและข้อมูล ในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือชุมชน มาพิจารณาประกอบการการจัดทาแผนพัฒนา ท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูล นามาวิเคราะห์
เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
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ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริห าร
ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น และจังหวัดทราบด้วย
ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒ นาท้ องถิ่นที่ เพิ่ม เติม
พร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจ ารณาร่างแผนพัฒ นาท้ องถิ่น ที่ เพิ่มเติม
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
ข้อ 22 /1 เพื่ อ ประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ย นแปลงแผนพัฒ นาท้ องถิ่น ให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้สง่ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลีย่ นแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537
ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อ มทั้ งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับ แต่วันที่ ผู้บ ริห ารท้ องถิ่น
ประกาศใช้
ข้อ 22/2 ในกรณีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของผู้บริหาร ท้องถิ่น สาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ วันนับแต่วันที่ ได้รับ ความเห็นชอบการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้ องถิ่น
ดังกล่าว
ข้อ 24 เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ต้องแจ้งสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ บริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ประกาศใช้และปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่ น้อ ยกว่า 30 วัน คณะกรรมการที่ เกี่ ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่น ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
กรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
กรรมการ
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น
กรรมการ
คัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่าสามคน
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(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
กรรมการ
คัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6)ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ คัดเลือกอีก
ก็ได้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.กำหนดแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น โดยพิจำรณำจำก
(1.1) อ านาจหน้าที่ ขององค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(1.2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
(1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกลุ่ม จังหวัด และจังหวัดโดย ให้เน้นดาเนินการในยุทธศาสตร์ที่
สาคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่นการแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(1.4) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด
(1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
(1.6) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
ในการนาประเด็นข้างต้นมาจัดทาแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคานึงถึงสถานการณ์ คลังของ
ท้องถิ่น และความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย
(1) ร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เมือง
พัท ยา และองค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่นอื่นที่ มีก ฎหมายจัดตั้งนาปัญ หาความต้องการ จากแผนพัฒ นาหมู่ บ้านหรือ
แผนพัฒนาชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดาเนินการเอง ได้มาพิจารณามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
แต่ห ากเกิ นศัก ยภาพของเทศบาล องค์ก ารบริห ารส่วนตาบล เมืองพัท ยา และองค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่ มี
กฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนามา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตามอานาจหน้าที่
(2) พิ จารณาร่างแผนพั ฒนาและร่างแผนดาเนินงานให้ความเห็นชอบร่างข้อกาหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
(3) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(4) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามหน้าที่ เห็นสมควร
(5) ประสานกับ ประชาคมหมู่ บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญ หาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและจัดทาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น
องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
กรรมการ
จานวนสามคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน
กรรมการและเลขานุการ
คู่มอื การปฏิบตั ิงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลไชยมงคล
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(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย
กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รบั การคัดเลือกอีกได้ คณะกรรมการ
สนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ห น้ าที่ จั ด ท าร่ า งแผนพั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนว ทางการพั ฒ นาที่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกาหนด จัดทาร่างแผนการดาเนินงานและจัดทาร่างข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานตามข้อ 19(2)
1.9 กำรนำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ไปสู่กำรปฏิบัติ
เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ
รายเพิ่มเติม และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ในส่วนที่ เกี่ ยวข้อง ทั้ งนี้เมื่อสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบใน
วิธีการงบประมาณและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หากปรากฏในภายหลังว่าหลักเกณฑ์ราคากลางหรือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะ มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 โดยไม่ต้องแก้ ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
เมื่ อ องค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่ นประกาศใช้ แผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ นขององค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น
( พ.ศ.2566-2570)แล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีความประสงค์ที่ จะดาเนินการทบทวนแผนพัฒ นาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ( พ.ศ.2566-2570) ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ก็ ส ามาร ถด าเนิ น การได้ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.10 กำรจัดทำแผนดำเนินงำน
1. คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดท าแผนพัฒ นาท้ องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒ นา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็น
แผนดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดาเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศเพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
ข้อ 27 แผนดาเนินงาน ต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ป ระกาศใช้ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ ต้อง ดาการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผน ดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
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1.11 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่น (ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก)
จานวน 3 คน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก)
จานวน 3 คน
(3) ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
จานวน 2 คน
(ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก)
(4) หัวหน้าส่วนการบริหาร (ที่คัดเลือกกันเอง)
จานวน 2 คน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก)
จานวน 2 คน
โดยให้คณะกรรมการเลือก กรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึง่ คน
และกรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าที่ เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปี หรืออาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานและเสนอความเห็ นซึ่งได้จ ากการติดตามและประเมิ นผลต่อผู้บ ริห ารท้ องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่นให้ป ระชาชนในท้ อ งถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายใน 15 วัน นับ ตั้งแต่ วันที่ ร ายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจมอบ
ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ หรือรวมดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาได้ โดยมีขั้นตอน
ดาเนินการ ดังนี้
4.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างข้อกาหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการเพื่อเสนอผู้บริหาร
4.2 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
4.3 หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือรวมดาเนินการติดตามและประเมินผล
4.4 ให้ ห น่ ว ยงานหรื อ บุ ค คลภายนอกที่ ด าเนิ น การหรื อ รวมด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลรายงานผลการด าเนิ น การซึ่ง ได้จ ากการติด ตามและประเมิ น ผลแผนต่ อ คณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลแผน เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
4.5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ ย
กว่า 30 วัน โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
1.12 กำรกำกับดูแล
1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการนาแผนพั ฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
คู่มอื การปฏิบตั ิงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลไชยมงคล

8
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน สะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุน ให้แก่หน่วยงานอื่น โดยถือเป็นสาระสาคัญที่
ต้องพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติและงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ
1.13 วัตถุประสงค์ในกำรจัดทำคู่มือ
การจัดทาเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน “การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น”ฉบับนี้เพื่อช่วยเสริมสร้าง ความ
เข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติหน้าที่ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลไชยมงคล ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
1.14 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่นขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น - หนัง สือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซัก ซ้อมแนวทางการทบทวนการแผนพัฒ นาท้ องถิ่น พ.ศ.
2561 -2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ส่วนที่ 2
แผนผังขั้นตอน/มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน/กระบวนกำรจัดทำแผน
2.1 แผนผังขั้นตอน/มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
กระบวนการ : การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลไชยมงคล
ข้อกาหนดทีส่ าคัญ : 1. กรอบระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละขั้นตอน 2. ความสอดคล้องของแผนพัฒนาระดับต่างๆ
ตัวชี้วัดกระบวนการ : จานวนของขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ
ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมชี้แจงการจัดทาแผนฯ
1 วัน สานักปลัดเทศบาลตาบลไชยมงคล
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมเมือง
1 วัน นักวิเคราะห์/ สานักปลัด /ปลัดฯ/
จนท./คกก.พัฒนาฯ/ คกก.
สนับสนุนฯ/สมาชิกสภา(ประชาคม)
3.รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/ความต้องการจากประชาคมระดับเมือง
1 วัน นักวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่
ผู้รบั ผิดชอบ/คณะกรรมการ
สนับสนุนแผนฯ
4.จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
1 วัน นักวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่
ผู้รบั ผิดชอบ/คณะกรรมการ
สนับสนุนแผนฯ
5.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯเพื่อเพื่อพิจารณาร่างแผนฯ
1 วัน นักวิเคราะห์/ปลัดฯ/คณะกรรมการ
พัฒนาฯ
6.ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น/ปิดประกาศ
1 วัน ผู้บริหารท้องถิ่น

คู่มอื การปฏิบตั ิงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลไชยมงคล

9
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่น
เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/ โครงการจากการประชาคม
ระดับเมือง
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผน จัดทาร่างแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลไชยมงคลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลไชยมงคล

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลไชยมงคล
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ

เสนอผูบ้ ริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตาบลไชยมงคลและปิ ดประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภายใน 15 วันทราบ

คู่มอื การปฏิบตั ิงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลไชยมงคล

10
การจัดทาแผนดาเนินงาน

ฝ่ ายเลขนุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ แจ้งหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่เข ้ามา
ดาเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตาบลไชยมงคล รวมทัง้ แจ้ง สานัก/
กอง รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของเทศบาลตาบลไชยมงคล

ข ้อ 27 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการ
ตามระเบียบนี้ โดยมีขนั้ ตอนดาเนินการดังนี้
**(เค้าโครงตามแบบ ตามหนังสือ มท.0810.3/ว6247ลง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560)

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ จัดทาร่างแผน
การดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลไชยมงคล
พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอผู ้บริหารท้องถิ่น

ผูบ้ ริหารท้องถิ่น ประกาศเป็ นแผนการดาเนินงาน
ปิ ดประกาศภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ประกาศ
และปิ ดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

ผูบ้ ริหารท้องถิ่นประกาศเป็ นแผนการดาเนินงาน ปิ ดประกาศภายใน 15 วัน และปิ ดประกาศอย่างน้อย 30 วัน
. ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
นับ แต่วนั ประกาศใช้งบประมาณรายจ่
ได้รบั แจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ
**การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนดาเนินงาน เป็ นอานาจผูบ้ ริหารท้องถิ่น

คู่มอื การปฏิบตั ิงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลไชยมงคล

11
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

สานัก/กองที่ตอ้ งการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาบันทึกเสนอ
เหตุผลและความจาต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น พร้อมทัง้ ให้ส่งรายละเอียดให้
ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ

ข ้อ 22 เพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ อปท.
ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจาเป็ น
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลไชยมงคล
และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

ผูบ้ ริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทัง้ ปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผย
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน นับแต่วนั ที่ผูบ้ ริหารท้องถิ่นประกาศใช้

แจ้งสภาท้องถิ่น และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มอื การปฏิบตั ิงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลไชยมงคล

12
การเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

สานัก/กองที่ตอ้ งการการเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จัดทาบันทึกเสนอเหตุผลและความจาเป็ นต่อ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่น พร้อมทัง้ ส่งรายละเอียดให้
ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ

ฝ่ ายเลขาเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯจัดทาร่างพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลีย่ นแปลง เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาทีเ่ ปลีย่ นแปลง

ผูบ้ ริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทัง้ ปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผย
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน นับแต่วนั ที่ผูบ้ ริหารท้องถิ่นประกาศใช้

แจ้งสภาท้องถิ่น และ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

คู่มอื การปฏิบตั ิงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลไชยมงคล

ข ้อ 22/1 การเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
เป็ นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

13

การเพิ่มเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
(กรณีอานาจผู ้บริหารท้องถิ่น)

สานัก/กองที่ตอ้ งการเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาท้องถิน่
จัดทาบันทึกเสนอต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่นพร้อมทัง้ ส่งรายละเอียดให้ฝ่ าย
เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน

ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง เสนอผูบ้ ริหารท้องถิ่น

ผูบ้ ริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง

ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นทีเ่ พิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลงให้
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นประกาศโดยเปิ ดเผย ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รบั ความเห็นชอบ

แจ้งสภาท้องถิ่น และ หน่วยงานที่เกี่ยวข ้อง

คู่มอื การปฏิบตั ิงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลไชยมงคล

ข ้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข ้องกับโครงการ
พระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็ น
อานาจของผู ้บริหารท้องถิ่น

14
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนราชการต้นเรื่องเสนอบันทึกเหตุผลความจาเป็ น
ขอแก้ไขแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น
พร้อมส่งเอกสารให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ
ฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯจัดทาบันทึก
รายละเอียดการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทัง้ ประกาศ
เสนอผูบ้ ริหารท้องถิ่น

ผูบ้ ริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ ปิ ดประกาศโดย
เปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน นับแต่วนั ที่ผูบ้ ริหารท้องถิ่นเห็นชอบ

แจ้งสภาท้องถิ่น แจ้งจังหวัดแจ้งทราบ

หมายเหตุ : เอกสารเพิ่มเติม
การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข ้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนดาเนินงานให้ถกู ต้อง
หนังสือโดยไม่ทาให้วตั ถุประสงค์และสาระสาคัญเดิมเปลีย่ นแปลงไป
กรณี 1 การแก้ไขปี ทีจ่ ะดาเนินการตามโครงการพัฒนาทีจ่ ะปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็ นอานาจ
ของผูบ้ ริหาร ( ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561)
กรณี 2 ผูบ้ ริหารท้องถิ่นมีอานาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิน่ ตาม “ราคากลาง”แห่ง พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 .ให้เป็ นปัจจุบนั
2560
1.

หนังสือ ด่วนที่สดุ ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

คู่มอื การปฏิบตั ิงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลไชยมงคล

15
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แจ้งผลให้ผูบ้ ริหาร

ผูบ้ ริหารแจ้งให้สภาเทศบาลตาบลไชยมงคลทราบ

ผู ้บริหารแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใน 15 วัน
นับแต่วนั รายงานผลและเสนอความเห็น

ปิ ดประกาศไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน

คู่มอื การปฏิบตั ิงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตาบลไชยมงคล

-กาหนดแนวทาง วิธกี ารในการ ติดตาม
และประเมินผลแผน
-ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
-รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู ้บริหารท้องถิ่น
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