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คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการทำงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็น
อย่างยิ่ง สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานหลักและผู้ปฏิบัติงานร่วมได้รู้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และยังสามารถช่วยให้ทราบระยะเวลาที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การ
มีคู่มือปฏิบัติงานยังจะช่วยทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และยังจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่
ให้บุคคลต่างๆ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนขึ้น 
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1 
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 
วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อใช้สำหรับเป็นแนว
ทางการทำงานของกระบวนงานแต่ละประเภทด้านนโยบายและแผน โดยระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของการ
ดำเนินงานต่างๆ ในความรับผิดชอบตามภารกิจงานในหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการทำงาน     
2. เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการทำงานและบริหารจัดการลำดับงานให้เป็นไปตามแผนงานที่

กำหนด 
3. เพื่อทราบกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วงจรการดำเนินงานและทราบถึงผู้ติดต่อระสานงาน กับ

หน่วยงานอื่น และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง     
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการฝึกอบรมและการแจ้งรายละเอียด วิธีการปฏิบัติงานให้กับ ผู้ปฏิบัติงานได ้

 
กรอบโครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
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2 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ตำแหน่งประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน  วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับตำแหน่ง  ระดับชำนาญการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และสถานการณ์
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกำหนดนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร -
ปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ  
ความมั่นคง  

1.2 ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือทิศทาง  
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการให้บรรลุ
ภารกิจที่กำหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

1.3 ประมวลและวิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพ่ือช่วยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 3 ปี แผนการ
ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

1.4 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อช่วยกำหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.5 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย และ
มาตรการต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

1.6 ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการขององค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนในทุกระดับพื้นที่ และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด 

1.7 ดำเนินการสำรวจ คำนวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่งอำนวยความ
สะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างนั ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

1.8 ตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทางด้าน
การจราจรทั้งทางบกและทางน้ำ เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

1.9 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการวิจัยจราจรที่ซับซ้อนและต้องใช้ความชำนาญเพื่อให้สามารถผลิต  
ผลงานที่มีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายต่างๆ ได้ 

1.10 ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทั ้งจากผลการดำเนินงานที ่ผ ่านมา จากสภาวะภายนอก  
จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 
3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนที่  
 2. ด้านการวางแผน 

วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับ  
สำนักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
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 3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 

3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริหาร 

4.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนในระดับที่ซับซ้อน 
หรืออำนวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่
สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.2 ร่วมกำหนดแนวทางการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพื่อช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจ 

4.3 ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพ่ือใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
4.4 อำนวยการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านจราจร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ

การค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือวางแผนและเผยแพร่ด้านการจราจรและการขนส่งแก่หน่วยงานหรือส่วน

ราชการที่เก่ียวข้องหรือประชาชนผู้สนใจ 
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หลักการและเหตุผล  
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื ่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครอง- 

ส่วนท้องถิ ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น สามารถนำนโยบายและข้อสั ่งการของรัฐบาล และ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น และเพื ่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง- 
ส่วนท้องถิ ่น มีห้วงระยะเวลาที ่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดและ แผนพัฒนาภาค  
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 จึงได้ดำเนินการจัดทำ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2561  

 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1. เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื ่อประโยชน์ของประชาชน โดยมี 

แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน   
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัด ทำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี   
3. เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาที่กำหนดว่า สามารถ

สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่   
4. เพื่อเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีท่ีได้รับงบประมาณ 
 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที ่ 19 ตุลาคม 2561 เรื ่อง ซักซ้อม  

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2559  
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2561 
 

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น               ประธานกรรมการ  
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน     กรรมการ  
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ  
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน   กรรมการ  

 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ   กรรมการ  

 ที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน       
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก     กรรมการ  
     จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน       
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการและเลขานุการ       
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน            ผู้ช่วยเลขานุการ  
กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้        
(1) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  

(ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ ประโยชน์
สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ  
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่

สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการ

คลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย       
(2) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่าง

แผนพัฒนา  
ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมือง

พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกิน
ศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้
เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่     

(3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน      
(4) ให้ความชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) แห่งระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
(6) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ประธานกรรมการ  
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(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ  
(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ  
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน      กรรมการและเลขานุการ  
(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการ  
    ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 
กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  
มีหน้าที่ จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1) 
 

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น       
1. จัดทำสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พร้อมประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  ตาม

หนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 0810.3/ว 7467 ลงว ันที ่  14 ธ ันวาคม 2563 เร ื ่อง  
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

2. จัดทำประกาศกำหนดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึง
กำหนดการในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและเข้าร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 

3. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุมประชาคม
ระด ับตำบล เพ ื ่ อจ ั ดทำแผนพ ัฒนาท ้ อ งถ ิ ่ น  ตามแนวทางหน ั งส ื อกระทรวงมหาดไทย  ด ่ วนท ี ่ สุ ด  
ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร -
ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

4. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง- ส่วนท้องถิ่นและทำ
ใ ห ้ ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง อ ง ค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ม ี ค ว า ม ส ุ จ ร ิ ต  โ ป ร ่ ง ใ ส  ถ ู ก ต ้ อ ง  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ลักษณะประชารัฐ เพื่อนำปัญหา
ความต้องการที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ไปเป็นข้อมูลในการดำเนินการของ หน่วยงานต่างๆ เพ่ือไม่ให้
เกิดความซับซ้อนในการทำงาน  

 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แผนผังขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 

ประชุมรวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการ
จากการแผนชุมชนและนโยบายคณะผู้บริหาร 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผน เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำหนังสือเชิญและส่งหนังสือเชิญ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและ 

ส่งหนังสือเชิญสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 
เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 

 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ , คณะกรรมการพัฒนาฯ , 
ปลัดเทศบาลฯ , ผู้อำนวยการทุกกอง , สัดส่วนประชาคม

ท้องถิ่นระดับตำบล ประชุมร่วมกัน ระยะเวลา 1 วัน 

คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ , ปลัดเทศบาล , 
ผู้อำนวยการทุกกอง ประชุมร่วมกัน ระยะเวลา 7 วัน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนประชุมจัดทำร่างแผนฯ 
ระยะเวลา 1 วัน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ระยะเวลา 1 วัน 

 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

 

จัดส่งเอกสาร 
2 วัน 

นักวิคราะห์ฯ จัดทำร่างแผนฯ พร้อมจัดทำหนังสือ 
เชิญประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำหนังสือเชิญและส่งหนังสือเชิญ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน 

เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

 

จัดส่งเอกสาร 
2 วัน 

 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

 

จัดส่งเอกสาร 
2 วัน 

นักวิคราะห์ฯ จัดทำประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำญัตติเสนอสภาเทศบาล- 
ตำบลเมืองแกลง เพ่ือทราบ 

 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

 

ส่งญัตติ 
1 วัน 
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สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อทราบ 

ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ 

และปิดประกาศโดยเปิดเผยภายในสามสิบวัน 

นักวิคราะห์ฯ จัดทำหนังสือส่งอำเภอ / จังหวัด / 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สภาเทศบาลฯ , คณะผู้บริหาร , ปลัดเทศบาล 
ระยะเวลา 1 วัน 

ระยะเวลา 15 วัน 

 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

 

จัดส่งเอกสาร 
2 วัน 
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คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
ที่              / ๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
.................................................... 

  อนุสนธิคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 2007 / ๒๕61  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ตามคำสั่งเทศบาลตำบล -เมืองแกลง ที่ 
1165/2563 เรื่อง ย้ายพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แต่งตั้ง นางสาววัลยา  ปัตยุรักษ์  ตำแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 1163/2563 เรื่อง รับโอนพนักงาน
เทศบาล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รับโอนนางสาวธัญณีย์  ศิระโสภณวัฒน์ มาดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ นั้น 

เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี ประกอบด้วย 
  ๑. นางกานดา    นามสง่า  ปลัดเทศบาล       ประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง          กรรมการ 
  ๓. นายบุญรอด  ปองความดี ผู้แทนประชาคมเมือง      กรรมการ 
  ๔. นายอำนวย  เสนาะ  ผู้แทนประชาคมเมือง      กรรมการ 
  ๕. นางศิริพร  โพธิ์ทอง  ผู้แทนประชาคมเมือง      กรรมการ 
  ๖. นางดวงใจ  ทดแทน  ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ     กรรมการและเลขานุการ 
  ๗. นางสาววัลยา  ปัตยุรักษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ      ผูช้่วยเลขานุการ 

งบประมาณ 
  8. นางสาวธัญณีย์ ศิระโสภณวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ชำนาญการ 
  ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงานและจัดทำร่าง
ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑) 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     สั่ง ณ วันที่      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63 
 

 
  (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

       นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง   
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คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ที ่          / ๒๕64 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

********************** 
ตามท่ีเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ตามคำสั่งที่ 

2064/2563 สั่ง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 โดยแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 1 ข้อ 8 ประกอบ
ก ั บ ม ต ิ ท ี ่ ป ร ะ ช ุ ม ส ภ า เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล เ ม ื อ ง แ ก ล ง  ส ม ั ย ส า ม ั ญ  ส ม ั ย แ ร ก  ป ร ะ จ ำ ป ี  2 5 6 4  
เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง คำสั ่งเทศบาลตำบลเมืองแกลงที ่ 851/2564 เรื ่อง แต่งตั ้ง รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 และมติที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 คัดเลือกผู้แทนประชาคมเมือง และแบบตอบรับเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลเมืองแกลงของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคราชการ/หรือรัฐวิสาหากิจ นั้น 

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

๑. นายสันติชัย   ตังสวานิช นายกเทศมนตรี  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอิสรีย์  ปานงาม  รองนายกเทศมนตรี กรรมการ 
3. นายเสถียร  งามฉาย  รองนายกเทศมนตรี กรรมการ 
๔. นายสุทธ ิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
5. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศ์ไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
6. นายลิขิต  คมทา  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
7. นายกรทัศน์  คุณาวุฒิ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
8. นางบุหงา  ตั้งสงบ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
9. นายสุทัศน์  กรรมารวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
10.นายณัฐยศ  สุรกานต์กุล ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ/ กรรมการ 

       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๑1.นางอัญชลี  อิสสรารักษ์ ผู้แทนภาคราชการ/ กรรมการ 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
๑2.นายสาคร  เจริญกัลป์ ผู้แทนภาคราชการ/ กรรมการ 

       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 
๑3.นางจำรัส  เจริญกิจ  ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
๑4.นายสุรัตน ์  รุ่งเรือง  ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
15. นางสาววิไล  พุ่มชลิต  ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
 

/ 16. นาย… 
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๑6.นายอุดม  ชำนาญศิลป์ ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
๑7.นางลัดดา  ตั้งสงบ  ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
18.นางเอ็นดู  เพชรพาณิชย์ ผู้แทนประชาคมเมือง กรรมการ 
๑9.นางกานดา   นามสง่า  ปลัดเทศบาล  กรรมการและเลขานุการ 
20.นางดวงใจ  ทดแทน  ผู้อำนวยการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑)  กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 

(ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ ่มจังหวัดและจังหวัด  โดยให้เน้นดำเนินการใน

ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการ
คลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 

(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจัดทำรา่ง
แผนพัฒนา 

ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหาร - 
ส่วนตำบล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่นที ่มีกฎหมายจัดตั ้ง  นำปัญหาความต้องการจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน  ที่จะดำเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไวใ้น
แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การ-บริหารส่วน
จังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 

(๓)  พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
(๔)  ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานข้อ  ๑๙ (๒)   
(๕)  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๖)  แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน 
 

              สั่ง  ณ  วันที่         มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕64 
 
                       (นายสันติชัย   ตังสวานิช) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
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ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
เรื่อง ให้ใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

--------------------------------------- 

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองแกลง   ได้จ ัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 – 2570) โดย
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570) เทศบาลตำบลเมืองแกลง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง และ
ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 5 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน
สิบห้าวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  รายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  ที่แนบมาท้าย
ประกาศนี้  โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

   ประกาศ   ณ   วันที่          เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 

 

(นายสันติชัย   ตังสวานิช) 
  นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
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ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  

2561  
ข้อ 22 เพื ่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและ
ความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 
 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 เมื ่อแผนพัฒนาท้องถิ ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ ่นดังกล่าวให้ผู ้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เกี ่ยวกับโครงการพระราชดำริ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่ เพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงได้ร ับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ  
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นขอบเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แผนผังขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ตามข้อ 22) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักวิเคราะห์ จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการพัฒนาฯ 
และหนังสือเชิญสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 

เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 
เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม พร้อมทั้งปิดประกาศ 
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

นักวิเคราะหฯ์ จัดทำหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนฯ  

กองต่างๆ เสนอบันทึกพร้อมเหตุผลความจำเป็น 
ในการขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น และส่งเอกสารให้นักวิเคราะห์ฯ 

 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

ส่งเอกสารให้
นักวิเคราะห์ 

2 วัน 

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 5 วัน 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

จัดส่งเอกสาร 
2 วัน 

จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ 
เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ ประชุมจัดทำร่างแผนฯ 
ระยะเวลา 1 วัน 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

จัดส่งเอกสาร 
2 วัน 

ประชุมร่วมกัน ระยะเวลา 1 วัน 

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติม เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำญัตติเสนอสภาเทศบาล- 
ตำบลเมืองแกลง เพ่ือทราบ 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

ส่งญัตติ 
1 วัน 
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นักวิคราะห์ฯ จัดทำหนังสือส่งอำเภอ / จังหวัด / 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

จัดส่งเอกสาร 
2 วัน 



16 
แผนผังขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(อำนาจคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 22/1) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทำหนังสือ 
เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 

กรณี การย้ายช่องปีของแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจแก้ไขผู้บริหารท้องถิ่น 
(ตามหนังสือ ที่ มท 08010.3/ ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4) 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ  
เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 

กองต่างๆ เสนอบันทึกพร้อมเหตุผลความจำเป็น 
ในการขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น และส่งเอกสารให้นักวิเคราะห์ฯ 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

ส่งเอกสารให้
นักวิเคราะห์ 

2 วัน 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

จัดส่งเอกสาร 
2 วัน 

5 วัน 

1 วัน 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง  
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย 

ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เปลี่ยนแปลง เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำญัตติเสนอสภาเทศบาล- 
ตำบลเมืองแกลง เพ่ือทราบ 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

ส่งญัตติ 
1 วัน 

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำหนังสือส่งอำเภอ / จังหวัด / 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

จัดส่งเอกสาร 
2 วัน 



17 
แผนผังขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ 22/2) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงและปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความ
เห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ท้องถิ่นดังกล่าว 

ข้อ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ 
ดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจผู้บริหาร  

1. โครงการพระราชดำริ  
2. งานพระราชพิธี  
3. รัฐพิธี  
4. นโยบายรัฐบาล  
5. นโยบายกระทรวงมหาดไทย 

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

กองต่างๆ เสนอบันทึกพร้อมเหตุผลความจำเป็น 
ในการขอเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และส่งเอกสารให้
นักวิเคราะห์ฯ 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

ส่งเอกสารให้
นักวิเคราะห์ 

2 วัน 

5 วัน 

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำญัตติเสนอสภาเทศบาล- 
ตำบลเมืองแกลง เพ่ือทราบ 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

ส่งญัตติ 
1 วัน 

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำหนังสือส่งอำเภอ / จังหวัด / 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

จัดส่งเอกสาร 
2 วัน 
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แผนผังขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(อำนาจผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ 21) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไข 
และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่

น้อยกว่าสามสิบวัน 

1. หนังสือด่วนที่สุด มท 0810.3/ว1617 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 (ด้านการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

2. หนังสือด่วนที่สุด มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
3. หนังสือด่วนที่สุด มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 

กองต่างๆ เสนอบันทึกพร้อมเหตุผลความจำเป็น 
ในการขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น และส่งเอกสารให้นักวิเคราะห์ฯ 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

ส่งเอกสารให้
นักวิเคราะห์ 

2 วัน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข 

5 วัน 

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่แก้ไข เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

ปิดประกาศภายใน 15 วันและ
ปิดไว้ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำญัตติเสนอสภาเทศบาล- 
ตำบลเมืองแกลง เพ่ือทราบ 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

ส่งญัตติ 
1 วัน 

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำหนังสือส่งอำเภอ / จังหวัด / 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

จัดส่งเอกสาร 
2 วัน 
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ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

เรื่อง  ใหใ้ช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
************************** 

 
ด้วยเทศบาลตำบลเมืองแกลง  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 

1 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลเมืองแกลง  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล  เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 5 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน
สิบห้าวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลเมืองแกลง  รายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  
ที่แนบมาท้ายประกาศนี้  โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่          เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

 
 

(นายสันติชัย   ตังสวานิช) 
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
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ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
เรื่อง ใหใ้ช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

************************** 
 

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองแกลง  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 
2563 นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 5 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน
สิบห้าวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลเมืองแกลง  รายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนา
ท้องถิ่นฯ  ที่แนบมาท้ายประกาศนี้  โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่          เดือน มกราคม พ.ศ.2563 

 
 

(นายสันติชัย   ตังสวานิช) 
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
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ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1  

เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
************************** 

 
ด้วยเทศบาลตำบลเมืองแกลง  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 

1 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยการจัดทำแผนฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 ในระเบียบนี้ 
“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้
วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี ่ยนแปลงไป และ หมวด 4 การแก้ไข การเพิ ่มเติมหรือการเปลี ่ยนแปลง
แผนพัฒนา ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาที่
แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 
พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย  

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง-ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 5 ข้อ 24 ให้ผู ้บริหารท้องถิ่ นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน
สิบห้าวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 เทศบาลตำบลเมืองแกลง รายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  ที่
แนบมาท้ายประกาศนี้  โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่        เดอืน พฤษภาคม พ.ศ.2563 

 
 
 

(นายสันติชัย   ตังสวานิช) 
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
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หลักการและเหตุผล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.

2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็น
อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
(๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 

(๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  ๒๕๖5 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น 

(๓)  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
2. หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่  6 กรกฎาคม 

2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ

เป็นแผนการดำเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู ้บริหารท้องถิ ่นเพ่ือ

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
 

การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
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แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

เค้าโครงแบบ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 6247  
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
โดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

เรื่อง  ใหใ้ช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565  เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
************************** 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่น พ.ศ.

2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการ
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 (1) (2) และข้อ 27 เพื่อให้
เทศบาลตำบลเมืองแกลงมีแผนการดำเนินงานเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

จึงประกาศอนุมัติใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2565 ของเทศบาลตำบลเมือง-แกลง 
และขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ   ณ   วันที่        เดอืน ตุลาคม พ.ศ.2564 

 
 

(นายสันติชัย   ตังสวานิช) 
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



25 
 

 
 
 

หลักการและเหตุผล  
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซี่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น สามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผล
ภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
2. เพ่ือทราบถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการดำเนินงาน 
3. เพ่ือหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด้วยการจ ัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซี ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำรายงานผลและเสนอความเห็น

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
2. ผู้บริหารท้องถิ่น 

1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อ 
สภาท้องถิ่น 

2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
3. สภาท้องถิ่น 

1) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญแล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น 

2) สมาช ิกสภาท ้องถ ิ ่นหร ือท ี ่ประช ุมแห ่ งสภาท ้องถ ิ ่นสามาร ถอภ ิปรายและ 
เสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

3) ประธานสภาท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

4. ผู้บริหารท้องถิ่น 
 ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที ่สภาท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอ
ความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นนาภาท้องถิ่นแล้ว ส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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5. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น 

2) เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู ้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

6. ผู้บริหารท้องถิ่น 
1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน

ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว 
2) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
3) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

นักวิเคราห์ฯ จัดทำญัตติเสนอสภาเทศบาลตำบล 
เมืองแกลง เสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือทราบ 

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมและส่ง
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำ
หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำรายงานผลพร้อมความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น 

ปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ประธาน
คณะกรรมการ

ติดตามฯ 
3 วัน 

ส่งเอกสารให้
นักวิเคราะห์ 

2 วัน 

1 วัน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

นักวิเคราะห์ฯ จัดทำผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 3 วัน 

7 วัน 

1 วัน 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

จัดส่งเอกสาร 
2 วัน 

1 วัน 

ปิดประกาศภายใน 15 วันและ
ปิดไว้ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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นักวิเคราะห์ฯ จัดทำหนังสือส่งอำเภอ / จังหวัด / 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปลัดเทศบาล 
2 วัน 

ผู้บริหาร 
3 วัน 

จัดส่งเอกสาร 
2 วัน 
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คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
ที่              / ๒๕64 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
********************** 

อนุสนธิคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 2141/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ประกอบกับมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 
เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง และมติที่ประชุมในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 คัดเลือกหัวหน้าส่วน
การบริหารที่คัดเลือกกันเอง นั้น 

 

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี ตาม
รายชื่อดังต่อไปนี้ 
  ๑. เรือเอกวิชัย เพียรดีดี  ผู้แทนประชาคมเมือง   ประธานฯ 

2. นายถนอม ยินดี  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
  3. นายสายัณห์ รุ่งเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
  4. นายสมศักดิ์ ตือติ่ง  สมาชิกสภาเทศบาล   กรรมการ 
  5. นายสราวุธ เลิศประกิจศิลป์ ผู้แทนประชาคมเมือง   กรรมการ 
  ๖. นางสุนีย ์ ทองคงเหย้า ผู้แทนภาคราชการ/ข้าราชการบำนาญ กรรมการ 
  ๗. นายสุทธิศักดิ์ แสงเพิ่ม  ผู้แทนภาคราชการ/ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์ทอง กรรมการ 
  ๘. นางสงวน  มีประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ข้าราชการบำนาญ  กรรมการ 
  ๙. นางอนุจิต ผิวสลับ  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ข้าราชการบำนาญ  กรรมการ 
  ๑๐.นางโสภิตนภา เอกพิมพ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   กรรมการ 
  ๑๑.นางดวงใจ ทดแทน  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์  กรรมการและ 

และงบประมาณ    เลขานุการฯ 
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

/ (3) รายงาน... 
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(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ ่น  เพื ่อให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาท้องถิ ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น พร้อมทั ้งประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ 
ว ันรายงานผลและเสนอความเห็นด ังกล ่าว  และต้องปิดประกาศไว ้เป ็นระยะเวลาไม่น ้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(4)  แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน 
 

       สั่ง ณ วันที่        เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 
 
 
                       (นายสันติชัย   ตังสวานิช) 
                            นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
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ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เทศบาลตำบลเมืองแกลง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) 
************************** 

 
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ดำเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือน-ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕63 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) พร้อมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 
(5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น 
กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
สามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี นั้น 

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลเมืองแกลง  จึงขอประกาศการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4) มาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

  (นายสันติชัย   ตังสวานิช) 
     นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 


