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ค ำน ำ 

คู่มอืการปฏบิตังิานแผนงานและงบประมาณ ฉบบันี้ เป็นคู่มอืการปฏบิตังิานทีจ่ดัท าขึน้ 

ส าหรบัให้ขา้ราชการ  พนักงานจ้าง  ใช้ศกึษาและน าไปใช้เป็นทางในการปฏบิตัิงานเพื่อความสะดวก 

และเพิม่ 

ประสทิธภิาพให้การด าเนินงานของงานแผนและงบประมาณ  ซึ่งคู่มอืฉบบันี้ได้แสดงให้เห็นขัน้ตอนใน

การ 

ปฏบิตังิาน  รายละเอยีดของงาน  มาตรฐานในการปฏบิตังิานใหบ้รรลุสาระส าคญัของงาน  ซึง่ตอบสนอง      

ต่อความตอ้งการของหน่วยงานและส่งผลใหก้ารด าเนินงานเกดิประสทิธภิาพที่ด ีและสรา้งภาพลกัษณ์ที่

ดตี่อเทศบาลสระขุด อ าเภอชุมพลบุร ีจงัหวดัสุรนิทร์ 

   

                                                                                     นายชวลิต  ผ้าผิวดี 

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรจดัท ำเทศบญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวธิกีารจดัท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
พ.ศ. ๒๕63 ไดก้ าหนดวธิกีารจดัท างบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไวน้ัน้ 

หมวด ๑  อ ำนำจหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีงบประมำณ  
ข้อ  ๘  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอ านาจหน้าที่จดัท างบประมาณกับปฏิบัติการอื่น

ตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนี้และใหม้อี านาจหน้าทีเ่กีย่วกบังานงบประมาณดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(๑)  เรียกให้หน่วยงานต่างๆเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายตามแบบและ

หลกัเกณฑ ์
พรอ้มดว้ยรายละเอยีดทีก่ าหนดตามระเบยีบขอ้บงัคบัค าสัง่หรอืหนังสอืสัง่การกระทรวงมหาดไทย 

(๒)  วเิคราะหง์บประมาณและและการจ่ายเงนิของหน่วยงานต่างๆ 
(๓)  สัง่การควบคุมก ากบัดูแลเจา้หน้าทีจ่ดัท าเอกสารงบประมาณและรวบรวมเป็นร่าง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
หมวด  ๓  วิธีกำรจดัท ำงบประมำณ 

ขอ้  ๒๒  ใหใ้ชแ้ผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นแนวทางในการจดัท า 
งบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณรายรบัและประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้า
หน่วยงานคลงัรวบรวมรายงานการเงนิและสถติติ่างๆของทุกหน่วยงานเพื่อใชป้ระกอบการค านวณขอตัง้
งบประมาณต่อเจา้หน้าทีง่บประมาณ 

การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
รำยละเอียดขัน้ตอนด ำเนินกำร ดงัน้ี 

๑. แต่งตัง้คณะท างาน 
๒. หน่วยงานตา่งๆเสนอประมาณการรายรบัและรายจ่ายตามแบบและหลกัเกณฑ์

พรอ้ม 
ดว้ยรายละเอยีดทีก่ าหนดตามระเบยีบขอ้บงัคบัค าสัง่หรอืหนงัสอืสัง่การกระทรวงมหาดไทย  ตอ่หวัหน้า
หน่วยงาน 

๓. หวัหน้าหน่วยงานจดัท างบประมาณรายรบัและประมาณการรายจา่ยประจ าปี 
๔. หวัหน้าหน่วยงานคลงัรวบรวมรายงานการเงนิและสถติติ่างๆของทุกหน่วยงานเพื่อ

ใช ้
ประกอบการค านวณขอตัง้งบประมาณต่อเจา้หน้าทีง่บประมาณ  

๕. หวัหน้าหน่วยงานด าเนินงาน  เพือ่ท าการพจิารณาตรวจสอบวเิคราะหแ์ละแกไ้ข 
งบประมาณในชัน้ตน้แลว้เสนอตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ต่อไป เจ้าหน้าท่ีงบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ  
วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในช้ันต้นแล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น   



6. ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดพ้จิารณาอนุมตัใิหต้ัง้งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปี
แลว้ 7. เจา้หน้าทีง่บประมาณรวบรวม และจดัท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เสนอต่อ 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่อกีครัง้หนึ่ง เพื่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ไดน้ าเสนอต่อสภาทอ้งถิน่ ภายในวนัที ่ ๑๕  สงิหาคม 
8. สภาทอ้งถิน่พจิารณาร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
9. เสนอร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ ต่อผูว้่าราชการจงัหวดั 
10. ประกาศใชข้อ้บญัญตังิบประมาณประจ าปี  
12. รายงานเผยแพร่เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีใหอ้ าเภอทราบ ภายใน 
15  

นับแต่วนัสิน้สุดการประกาศใช ้

แผนการดำเนินงาน 
 

 
๑.ลักษณะของแผนการดำเนินงาน 

“แผนการดำเนินงาน” ท่ีกำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม นั้นมิใช่การจัดทำแผนพัฒนาแต่เป็นเอกสารท่ี
รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรมท่ีดำเนินจริงท้ังหมดในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ 
ปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพืน้ท่ีการดำเนินการ 

แผนการดำเนินงานเป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีกล่าวคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวบรวมแผนโครงการต่างๆตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเป็น 
ตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานให้ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีลักษณะกว้างดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นเอกสารท่ีแสดงทิศทางช่วงเวลาดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจน 

๒. เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการพัฒนาจริงๆ 

๓. เป็นเอกสารท่ีช่วยควบคุมการดำเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาต่างๆ 
๒.วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงาน
เป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

๑.  เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการท่ีชัดเจน 
๒.  เพื่อรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานท่ีเข้ามาดำเนินการในเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.  เพื่อแสดงถึงการใช้แนวทางการดำเนินแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ดำเนินการ 



๔.  เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการนำแผนงาน/โครงการกิจกรรมท่ีนำมาปฏิบัติจริง 
๕.  เพื่อช้ีให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอื่นๆอย่างชัดเจน 
๖.  เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๗.  เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๘.  เพื่อแสดงถึงกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจริงและสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา 

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติมต่อไป 
๓. ข้ันตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน  

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีดำเนินการ
ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
     ๒.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ  เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ข้อ  ๒๗  แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งจาก
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆท่ีต้อง
ดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 รำยละเอียดขัน้ตอนด ำเนินกำร ดงัน้ี 
 1. บนัทกึขอ้ความเปิดเรื่องใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ทราบ  
 2. แจ้งให้กอง ส่งรายละเอียดตามแบบ ผด.02 พร้อมทัง้แจ้งให้ส่วนราชการสังกัด
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และ รฐัวสิาหกจิ ส่งรายละเอยีดโครงการทีเ่ขา้มาด าเนนิการในเขตเทศบาลต าบล
สระขุด  
 3. เชญิประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผน เพื่อจดัท าร่างแผนการด าเนินงาน  
 4. ประชุมเพื่อจดัท าร่างแผนการด าเนินงาน ตามรูปแบบของแผนด าเนินงาน แบบ ผด.
01 และ ผด.02  
 5. จดัท ารายงานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผน  
 6. จดัท าหนังสอืเชญิประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลสระขุด   
 7. ประชุมคณะกรรมการพฒันาเทศบาลต าบลสระขุด  เพื่อใหค้วามเหน็ชอบ  



 8. จดัท าประกาศใช้แผนการด าเนินงาน - แผนด าเนินงานต้องด าเนินการให้แล้วเสรจ็
ภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีป่ระกาศใช้งบประมาณประจ าปี งบประมาณเพิม่เติม งบปราณจากเงนิสะสม 
หรอืไดร้บัแจง้แผนงาน โครงการจากส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิหรอื หน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ขา้มาด าเนินการใน
พื้นที่ของ อปท.ในปีงบประมาณนัน้ -การขยายเวลาการจดัท าและการแก้ไขเป็นอ านาจของผู้บรหิาร 
อปท. 

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

แผนดำเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดำเนินงานในปีงบประมาณ 
นั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการในการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆของ
แผนงาน/โครงการ ในการปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความ
สะดวกมากขึ้น 

๑. ได้รับถึงรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณระยะเวลาในการดำเนินการท่ีชัดเจน 
๒. สะดวกต่อการตรวจสอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๓. สามารถทราบถึงระยะเวลางบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัดเพื่อประโยชน์สูงสุด 
๔. เพื่อสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. สามารถรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการท่ีเกิดขึ้นจริงในพืน้ท่ีของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.  สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผน/เทศบัญญัติงบประมาณในอนาคต 
๗.  แสดงความสามารถศักยภาพท่ีตอบสนองความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๘.  ทราบถึงสถานการณ์ในอนาคตว่าจะดำเนินการอย่างไร 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำท้องถ่ิน 
ขัน้ตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพิม่เติม  ขอ้ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้   (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อผู้บรหิารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นพร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาให้ประชาชนใน
ทอ้งถิน่ทราบในทีเ่ปิดเผยภายใน  สบิหา้วนั  นับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าวและตอ้งปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนั  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้เดือนธันวาคมของทุกปี 
(4)แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏบิตังิานตามทีเ่หน็สมควร 

 



ขัน้ตอนกำรติดตำมและประเมินผล มีดงัน้ี  
  ขัน้ตอนที่ ๑ แต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท า แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น ประกอบดว้ย ๑) สมาชกิสภาท้องถิน่ทีส่ภาท้องถิน่คดัเลอืกจ านวนสามคน 
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิน่คดัเลอืกจ านวนสองคน ๓) ผู้แทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งที่
ผู้บรหิารท้องถิ่นคดัเลือกจ านวนสองคน ๔) หวัหน้าส่วนการบรหิารที่คดัเลอืกกันเองจ านวนสองคน  ๕) 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคดัเลือกจ านวนสองคน  โดยให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนท า
หน้าทีป่ระธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่ เลขานุการของคณะกรรมการตามขอ้ ๒๘ 
ใหม้วีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีปี่และอาจไดร้บัการคดัเลอืกอกีได้  
  ขัน้ตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง 
วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผล แผนพฒันา   
  ขัน้ตอนที ่๓ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ ด าเนินการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา   
  ขัน้ตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่ รายงานผลและเสนอ
ความเหน็ซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บรหิารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บรหิารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมนิผล
แผนพฒันาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวนั  นับแต่วนัรายงานผลและ
เสนอความเหน็ดงักล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนัโดยอย่างน้อยปี  ละ
หนึ่งครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี  
  ขัน้ตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น พร้อมกัน ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสบิห้าวนันับแต่ วนัที่ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมนิผลดงักล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนั  โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี 

กำรจดัท ำแผนพฒันำท้องถ่ิน 

ขัน้ตอนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่  

ตามระเบยีบว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 และทีแ่กไ้ข 

เพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่3 พ.ศ.2561 ขอ้ 17 การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ ใหด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้  

(1) คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นจดัประชุมประชาคมท้องถิ่น สวนราชการ และ รฐัวสิาหกิจ  ที่

เกี่ยวขอ้ง เพื่อแจ้งแนวทางการพฒันาท้องถิ่น รบัทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพฒันา  และ

ประเดน็ที ่เกีย่วขอ้งตลอดจนความช่วยเหลอืทางวชิาการ และแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบั สภาพพืน้ที่



เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการ พัฒนาจาก 

หน่วยงานต่างๆ และข้อมูล ในแผนพฒันาหมู บ้านหรอืชุมชน มาพิจารณาประกอบการ  การจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิน่  

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามา

วเิคราะห ์เพื่อจดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถิน่ แลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่  

(3) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่พจิารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถิน่เพื่อเสนอผูบ้รหิารทอ้งถิน่  

(4) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาอนุมตัริ่างแผนพฒันาทอ้งถิน่ และประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่  

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อผู้บรหิารท้องถิ่นได้

เหน็ชอบ แผนพฒันาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 

วนั นับ แต่วนัทีผู่บ้รหิาร ทอ้งถิน่เหน็ชอบ พรอ้มทัง้แจง้สภาทอ้งถิน่ และจงัหวดัทราบดว้ย  

ขอ้ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพฒันาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน 

ทอ้งถิน่ ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 

เพิม่เตมิ พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่  

(2) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่และประชาคมทอ้งถิน่พจิารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถิน่ทีเ่พิม่เตมิ 

ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพฒันาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลพจิารณาตาม มาตรา 45 แห่ง พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

ด้วย เมื่อแผนพฒันาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รบัความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพฒันาท้องถิ่น  ดงักล่าวให ้

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ประกาศใช ้พรอ้มทัง้ปิดประกาศ ใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย กว่า 30 วนั นับ

แต่วนัทีผู่้บรหิารท้องถิ่นประกาศใช้ ขอ้ 22 /1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลีย่นแปลงแผนพฒันา

ท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นส าหรบัองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง

พระราชบญัญตัิสภา ต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพฒันาท้องถิ่นตาม

วรรคหนึ่งได้รบั ความเหน็ชอบแล้ว ให้ส่งแผนพฒันาท้องถิ่นดงักล่าว ให้ผู้บรหิารท้องถิ่น ประกาศใช ้

พรอ้มทัง้ปิด ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวนันับแต่วนัที่ผู้บรหิารท้องถิ่น

ประกาศใช ้ 

ขอ้ 22/2 ในกรณีการเปลีย่นแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วกบัโครงการพระราชด าร ิงานพระ

ราช พธิรีฐัพธิ ีนโยบายของรฐับาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเ้ป็นอ านาจของผูบ้รหิาร ทอ้งถิน่ 

ส าหรบัองคก์ารบรหิาร ส่วนต าบลใหส้่งร่างแผนพฒันาทอ้งถิน่ทีเ่พิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงให ้สภา 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ดว้ย และเมื่อแผนพฒันาทอ้งถิน่ทีเ่พิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลง ไดร้บั



ความเหน็ชอบแลว้ใหปิ้ดประกาศใหป้ระชาชนทราบโดย เปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสบิวนันับแต่ วนัทีไ่ดร้บั

ความเหน็ชอบการเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่ดงักล่าว  

ขอ้ 24 เมื่อประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่แลว้ ตอ้งแจง้สภาทอ้งถิน่ และคณะกรรมการ 

บรหิารงาน จงัหวดัแบบบูรณาการ และประกาศใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่โดยทัว่กนัภายในสบิหา้วนันับแต่ 

วนัที ่ประกาศใชแ้ละปิด ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วนั  

คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัท า แผนพฒันาทอ้งถิน่ ตามระเบยีบ กระทรวงมหาดไทยว่า

ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  

1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ องคป์ระกอบ ใหผู้บ้รหิารแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

ประกอบดว้ย 

 (1) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่      ประธานกรรมการ 

 (2) รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ทกุคน   กรรมการ 

 (3) สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีส่ภาทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวนสามคน กรรมการ 

 (4) ผูท้รงคุณวุฒทิีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวนสามคน  กรรมการ 

 (5) ผูแ้ทนภาคราชการและ/หรอืรฐัวสิาหกจิทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่ 

      คดัเลอืกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน   กรรมการ  

 (6) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ทีป่ระชาคมทอ้งถิน่  

     คดัเลอืกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกนิหกคน กรรมการ 

 (7) ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่    กรรมการและเลขานุการ 

 (8) หวัหน้าส่วนการบรหิารทีม่หีน้าที่จดัท าแผน   ผูช้่วยเลขานุการ                 

กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6)ใหม้วีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีปี่และอาจไดร้บัการ คดัเลอืกอกีกไ็ด้

ม ี

อ านาจหน้าที ่ดงันี้  

1.ก าหนดแนวทางการพฒันาทอ้งถิน่ โดยพจิารณาจาก  

(1.1) อ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยเฉพาะอ านาจหน้าที ่ทีม่ผีลกระทบต่อ 

ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การผงัเมอืง 

(1.2) ภารกจิถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ  

(1.3) ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศกลุ่ม จงัหวดั และจงัหวดัโดย ใหเ้นน้ด าเนินการใน

ยุทธศาสตร ์ที ่

ส าคญัและมผีลต่อประชาชนโดยตรง เช่นการแกไ้ขปัญหาความยากจน การป้องกนัและแกไ้ข ปัญหายา

เสพตดิ  



(1.4) กรอบนโยบาย ทศิทาง แนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในเขตจงัหวดั 

 (1.5) นโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ทีแ่ถลงต่อสภาทอ้งถิน่  

(1.6) แผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนชมุชน 

ในการน าประเดน็ขา้งตน้มาจดัท าแผนพฒันาใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ค านึงถงึ 

สถานการณ์ คลงัของทอ้งถิน่ และความจ าเป็นเร่งด่วนทีต่อ้งด าเนินการ มาประกอบการพจิารณาดว้ย  

2. ร่วมจดัท าร่างแผนพฒันา ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

เมอืง พทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อืน่ทีม่ ีกฎหมายจดัตัง้น าปัญหาความตอ้งการ จาก 

แผนพฒันาหมู่บา้นหรอืแผนพฒันา ชมุชน ทีเ่กนิศกัยภาพของหมู่บา้นหรอืชุมชน ทีจ่ะด าเนินการ เอง 

ไดม้าพจิารณามาบรรจุไวใ้นแผนพฒันา แต่หาก เกนิศกัยภาพของเทศบาล องคก์ารบรหิาร สว่นต าบล 

เมอืงพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อืน่ทีม่กีฎหมายจดัตัง้ ใหเ้สนอปัญหา ความตอ้งการไปยงั

องคก์าร บรหิารส่วนจงัหวดัและใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัน ามาพจิารณา บรรจุไวใ้นแผนพฒันาของ

องคก์ารบรหิาร ส่วนจงัหวดัตามอ านาจหน้าที ่ 

3. พจิารณาร่างแผนพฒันาและร่างแผนด าเนนิงาน 

4.ใหค้วามเหน็ชอบร่างขอ้ก าหนดขอบขา่ยและรายละเอยีดของงานตามขอ้ 19(2) แห่งระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันา ขององคก์ร ปกครอง ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  

5. พจิารณาใหข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบัการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  

6. แต่งตัง้ทีป่รกึษา คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานอื่นเพือ่ช่วยปฏบิตังิานตามหน้าที่

เหน็สมควร 

7.ในกรณีองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ใหค้ณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมหีน้าที่

ประสานกบัประชาคมหมู่บา้นในการรวบรวมวเิคราะหปั์ญหาความตอ้งการของประชาชนใน ทอ้งถิน่และ

จดัท าเป็นโครงการหรอืกจิกรรมเพือ่ประกอบในการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถิน่  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ องคป์ระกอบ ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่

แต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย 

 (1) ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่      ประธานกรรมการ 

 (2) หวัหน้าส่วนการบรหิารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่    กรรมการ  

(3) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ทีป่ระชาคมทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวน 3 คน  กรรมการ  

(4) หวัหน้าส่วนการบรหิารทีม่หีน้าทีจ่ดัท าแผน    กรรมการและเลขานุการ  

(5) เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผนหรอื 

พนักงานส่วนทอ้งถิน่ทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่มอบหมาย               ผูช้่วยเลขานุการ  

กรรมการตาม (3) ใหม้วีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีปี่และอาจไดร้บัการคดัเลอืกอกีได้  



คณะกรรมการ สนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ มหีนา้ที่จดัท าร่างแผนพฒันาให้

สอดคลอ้งกบั แนวทางการพฒันาที ่คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ก าหนด จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน

และจดัท า ร่างขอ้ก าหนด ขอบขา่ยและรายละเอยีด ของงานตามขอ้ 19(1) 


