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ค าน า 

 
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการท างานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและ

บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็น
อย่างยิ่ง สามารถท าให้ผู้ปฏิบัติงานหลักและผู้ปฏิบัติงานร่วมได้รู้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และยังสามารถช่วยให้ทราบระยะเวลาที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การ
มีคู่มือปฏิบัติงานยังจะช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และยังจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่
ให้บุคคลต่างๆ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนขึ้น 

 

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้งานการเจ้าหน้าที่ได้จัดท าและรวบรวมจากความรู้และประสบการณ์ในการ
ท างานประกอบกับข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการให้มีเนื้อหาสาระท่ีส าคัญ กระชับ เข้าใจง่าย และเป็น
ปัจจุบัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้
ที่เก่ียวข้องทุกระดับ ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดและข้อเสนอแนะประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง เพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
 

งานนโยบายและแผน 
    มกราคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 
การจัดท าคู่มือปฏิบัติ งาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง เพ่ือใช้ส าหรับเป็น

แนวทางการท างานของกระบวนงานแต่ละประเภทด้านนโยบายและแผน โดยระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของการ
ด าเนินงานต่างๆ ในความรับผิดชอบตามภาระงานหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการท างาน     
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็ นแนวทางในการท างานและบริหาร จัดการล าดับงานให้เป็นไปตามแผนงานที่

ก าหนด 
3. เพ่ือทราบกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วงจรการด าเนินงานและทราบถึงผู้ติดต่อระสานงาน กับ

หน่วยงานอื่น และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง     
4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการฝึกอบรมและการแจ้งรายละเอียด วิธีการปฏิบัติงานให้กับ ผู้ปฏิบัติงานได ้

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ต าแหน่งประเภท  วิชาการ  
ชื่อสายงาน  วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระดับต าแหน่ง  ระดับช านาญการ  
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และสถานการณ์
เศรษฐกิจการเมืองและสังคมของประเทศ เพ่ือวางแผนประกอบการก าหนดนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง 

1.2 ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการให้บรรลุภารกิจที่
ก าหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

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

1.4 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพ่ือช่วยก าหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.5 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย และ
มาตรการต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

1.6 ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการขององค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนในทุกระดับพื้นท่ี และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ก าหนด 

1.7 ด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่งอ านวยความ
สะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการก่อสร้างนั้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 



1.8 ตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทางด้าน
การจราจรทั้งทางบกและทางน้ า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

1.9 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการวิจัยจราจรที่ซับซ้อนและต้องใช้ความช านาญเพื่อให้สามารถผลิตผลงาน
ที่มีคุณภาพ และสามารถน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายต่างๆ ได้ 

1.10 ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทั้งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะภายนอก จาก
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 
ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนที่  
 2. ด้านการวางแผน 

วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับส านักหรือ
กอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริหาร 

4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเก่ียวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนในระดับที่
ซับซ้อน หรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.2 ร่วมก าหนดแนวทางการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพ่ือช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจ 

4.3 ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานของส่วนราชการ เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
4.4 อ านวยการในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านจราจร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ

การค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือวางแผนและเผยแพร่ด้านการจราจรและการขนส่งแก่หน่วยงานหรือส่วน

ราชการที่เก่ียวข้องหรือประชาชนผู้สนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

หลักการและเหตุผล  
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถน านโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยไป
ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ แผนพัฒนาภาค ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 จึงได้ ด าเนินการจัดท า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งรัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงมหาดไทยได้
ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 3 
ตุลาคม 2561 เล่ม 135 ตอน พิเศษ 246 ง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1. เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมี 

แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน   
2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัด ท า

งบประมาณประจ าปี 
3. เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพ่ือเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาที่ ก าหนดว่า สามารถ

สนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่   
4. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีท่ีได้รับงบประมาณ 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม แนว

ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2561   

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2559  
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2561 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

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

ที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน       
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก กรรมการ  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 



จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน       
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการและเลขานุการ       
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน            ผู้ช่วยเลขานุการ  
กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้        
(1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  

(ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ ประโยชน์
สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง  

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกลุ่มจังหวัดและจังหวัดโดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ

และมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการ

คลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย       
(2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่าง

แผนพัฒนา  
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมือง

พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกิน
ศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้
เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่     

(3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน      
(4) ให้ความชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19(2) แห่งระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548      
(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
(6) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
(7) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนใน ท้องถ่ิน

และจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ สนับสนุน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ประธานกรรมการ  
(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ  
(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน    กรรมการ และเลขานุการ 
(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการ  
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 

กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  



มีหน้าที่ จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (3) 

แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น       
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน  
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบ สัดส่วนประชาคมระดับหมู่บ้านและสัดส่วนประชาคมระดับ

ต าบลให้เป็นปัจจุบัน        
3. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุมป ระชาคม

ท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลง
วันที่ 29 มกราคม 2559 หรือด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องเป็นไป 
ตามมาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 สัดส่วนของการประชุมประชาคมท้องถิ่น ไม่ควร
น้อยกว่าแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
ก าหนดไว้       

4. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ีในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและท า
ให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
คุณภาพ โดยบูรณาการหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ลักษณะประชารัฐ เพื่อ น าปัญหาความต้องการที่ได้จากการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ไปเป็นข้อมูลในการด าเนินการของ หน่วยงานต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการท างาน 
ส าหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่นครั้งแรก ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ให้ใช้สัดส่วนร้อยละ 60 กรณี ประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึง
ร้อยละ 60 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ให้ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น ต่อไปได้ โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
โดยละเอียดไว้ในรายงาน การประชุม        

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อแจ้ง

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
4.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

 



การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
กระบวนการ/ขั้นตอน 

 
 

๑. เสนอ/ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการ 
 
 

 ๒. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการท าประชาคมท้องถิ่น  
 
 

๓. แจ้งผู้น าหมู่บ้านประชาสัมพันธ์การท าประชาคมท้องถิ่น  
 
 

๔. จัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น(หมู่บ้าน/ต าบล) 
 (ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย อบต./หมู่บ้าน) 

 
 

๕. สรุปโครงการและประกาศให้ประชาชนทราบ 
 
 

 ๖. บันทึกข้อความแจ้งกองช่างส ารวจประมาณการราคา 
(โครงการที่ได้จากเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น) (โครงสร้างพื้นฐาน) 

 
 

๗. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

 ๘. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (ยกร่างแผน/โครงการ) (เห็นชอบแผน/โครงการ) 

 
 

๙. สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ  
 
 

๑๐. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใช้แผนฯ 
 
 

๑๑. รายงานอ าเภอทราบ  
 
 

๑๒. บันทึกในระบบสารสนเทศ (e-plan) 



      

 

 

       

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
ที/่ ๒๕๖5 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
************************ 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ 9 จึง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ดังต่อไปนี้ 
 

๑. นายวุฒินันท์   รัตนเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง  ประธานกรรมการ  
2. น.ส. สุรีรัตน์   ค าสะไมล ์ นักวิชาการศึกษา     กรรมการ  
3. นายสังวาลย ์ มณีแก้ว  ผู้แทนประชาคม หมู่ 5    กรรมการ  
4. นายสมบูรณ์  จันดา  ผู้แทนประชาคมหมู่ 6    กรรมการ 
5. นางสาวอุไรพร สุ่มสา  ผู้แทนประชาคมหมู่ 13     กรรมการ  
6. น.ส.สุนันทรา งามล้วน  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการ /เลขานุการ 
๗.นายชัยโย  กองทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. น.ส โสรยา แตงสอาด  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน           ผู้ช่วยเลขานุการ  

 ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนามีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาก าหนด จัดท าร่างแผนด าเนินงาน และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานกรณีมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ทีด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนโดนส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทองสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและ
รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบต่อไป    
    

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่    มกราคม พ.ศ.๒๕๖5 
 

    สั่ง   ณ   วันที่    เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖5 
 

 
 
              (นางศรีประภา  ปัญญาหรรษาวงศ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

ตัวอย่าง  



 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
ที/่ ๒๕๖5 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
************************ 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวั ง
ทอง ประกอบด้วย 
 ๑. นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์ นายก  อบต.วังทอง   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชุมพล  แก้ววิศาสตร์  รอง นายก อบต.วังทอง    กรรมการ  
 ๓.  นางจ าปีแดง จันทร์ทาไทย  รองนายก  อบต.วังทอง    กรรมการ  
 ๔. นายนิเวศ  มังคุด   สมาชิก สภาฯ หมู่ 12    กรรมการ  
 ๕. น ายบ ารุง  จันดา   สมาชิกสภา ฯ หมู่ 10    กรรมการ  
 ๖. น.ส.สายยนต์ ปัญญาวงศ์  สมาชิกสภ าฯ หมู่ 8    กรรมการ  
 ๗. นายทวี  พันธ์ศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
 ๘.  นายสายชล จันทร์ค า   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
 ๙. นางสาวสุพรรษา ภักดีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
 ๑ 0. ผู้อ านวยการ รร. บ้านปรางค์มะค่า ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
 ๑ 1. ผู้อ านวยการ รร. บ้านเจาเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 

๑2.ผอ.รพ.สต.บ้านหนองตะเคียน  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๑3. ผอ.รพ.สต.บ้านนาระยะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
๑4. นายรมย์รวินท์ สุ่มสา   ผู้แทนประชาคมหมูท่ี่ 13    กรรมการ  
๑5. นายธนุช มีอาญา   ผู้แทนประชาคมหมู่ที่ 5    กรรมการ  
16. นายแสวงสุมินทร์   ผู้แทนประชาคมหมูท่ี่ 11    กรรมการ  
17. นายวุฒินันท์  รัตนเพชร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมกา ร/เลขานุการ 
18. น.ส.สุนันทรา งามล้วน  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นายชัยโย กองทอง       นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ  

 21. นางสาวโสรยา แตงสอาด           ผูช้่วยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจดังนี้ 
๑. ก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยพิจารณาจาก 
 ๑.๑ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์

สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
 ๑.๒ ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจ  
 ๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดนให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์  

ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๑.๔ กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด  
 ๑.๕ นโยบายของผู้บริหารส่วนต าบลที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ๑.๖ แผนชุมชน  

ตัวอย่าง  
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ในการน าเสนอประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่นและความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 

๒. ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนต าบลน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของ
ชุมชนที่จะด าเนินการเองได้ มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาแต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้
เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

๓. พิจารณาร่างแผนและร่างแผนด าเนินงาน 
๔. ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 
๕. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๖. แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
๗. ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ประสานกับ

ประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

๘. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง มีวาระสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 
  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

  สั่ง  ณ  วันที่    เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 

(นางศรีประภา  ปัญญาหรรษาวงศ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)     

...................................................................... 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570 ให้มีความสอดคล้องละเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงให้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)โดยให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ 5 ข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที2่) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที3่) พ.ศ.
2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ต่อไป 

  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่         สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

    (ลงชื่อ)   ……………………………………… 

               นายกองค์การบริหารสว่นต าบลวังทอง 

 
 

 
 
 
 

ตัวอย่าง  



 
 

 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2561  
ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล

และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 
 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจจองผู้บริหารท้องถิ่น  และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นขอบเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 



(ตามข้อ 22) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมประชาคมและส่งเชิญสัดส่วน
ประชาคมระดับหมู่บ้านเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใช้แผนฯ 

แจ้งอ าเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ 

ปิดประกาศภายใน 15 วัน และส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ส่งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมประชาคมและส่งเชิญสัดส่วน
ประชาคมระดับต าบลเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 

 



แผนผังขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(อ านาจคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 22/1) 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเชิญประชุมและประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง  

 

 สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนฯที่เปลี่ยนแปลง 

ส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใช้แผนฯที่เปลี่ยนแปลง 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง 
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงให้ผู้บริหาร 

แจ้งอ าเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 



 
 
 

 
แผนผังขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(อ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ 22/2) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

 

ส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใช้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง 
เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

แจ้งสภาท้องถิ่นทราบ 

กรณี การย้ายช่องปีของแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจแก้ไขผู้บริหารท้องถิ่น  
(ตามหนังสือ ที่ มท 08010.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4) 

ข้อ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการ 
ดังต่อไปนี้ เป็นอ านาจผู้บริหาร  

1. โครงการพระราชด าริ  
2. งานพระราชพิธี  
3. รัฐพิธี  
4. นโยบายรัฐบาล  
5. นโยบายกระทรวงมหาดไทย 

 



 
แผนผังขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(อ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ 21) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดท าเอกสารบันทึกข้อความ พร้อมทั้งประกาศเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น  

 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไข  
โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 

แจ้งสภา/ อ าเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

กองงานต้นเรื่อง เสนอบันทึกพร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการขอแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมส่งเอกสารให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา เห็นชอบ แก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

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 



 
 

 
 

หลักการและเหตุผล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2559 ข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทองประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563  
2. เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
3. เพ่ือให้การประสานและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้รวดเร็วถูกต้องและ ลดความซ้ าซ้อนของ

โครงการ 
4. เพ่ือให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม แนว

ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2561   

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2559 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ 1การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนา/ 
กิจกรรม ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ ทั้งโครงการพัฒนา / กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง เอง และของ
หน่วยงานอื่น 
 ขั้นตอนที่ 2การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน
โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ แผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง น าร่างแผนการด าเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังทองพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 4 การประกาศแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังทองเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบ 
ได้ 

 

การจัดท าท าแผนการด าเนินงาน 
 



ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา  

 
คณะกรรมการสนับสนุน  
การจัดท าแผนพัฒนา  
 
คณะกรรมการพัฒนา   
 

 
 
 
 

  
ผู้บริหารท้องถิ่น     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 หน่วยงานอ่ืน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

เค้าโครงแบบ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
 



 
 

 
หลักการและเหตุผล  
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทองซึ่งจะช่วยตอบสนอง

ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินการตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการ
ที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
 4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพของการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง  
 5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกองทุก
ระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทองที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลสรรพยา
หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง ในปีงบประมาณ  

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม แนว

ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2561   

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

2561 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  



คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน 
ประกอบด้วย 

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน 
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) 
 3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 
๒๙ (๒) 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑๓ (๓) 
 5. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น 
พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑๔ (๕) 
 



แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังทองทราบ 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ 
 

เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

รายงานผลพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น 

แจ้งสภาเท้องถิ่น/ อ าเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

ปิดประกาศภายใน 30 วัน และส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

 

ปิดประกาศภายใน 30 วัน และส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

 


