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คำนำ 

 งานแผนและงบประมาณ  มีภารกิจหน้าที่หลักในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น           
การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบฯ อันนำไปสู่การตอบสนอง
ความต้องการประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานนี้ขึ้น โดยรวมองค์ความรู้
จากระเบียบที่เกี่ยวข้องมานำเสนอให้ครอบคลุมกระบวนงาน ขั้นตอนในการดำเนินงาน ตลอดถึง
ช่องทางในการให้บริการหรือติดต่อ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก และถูกต้อง 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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           หน้า 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น         ๑ – ๒ 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น        ๓ - ๔ 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น        ๕ - ๖ 
การเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น       ๗ - ๘ 
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิน่         ๙ - ๑๐ 
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การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม        ๑๗ – ๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการดำเนินงาน 
 หลังจากที่ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็
จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งได้
กำหนดขั้นตอนการจัดทำเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปดำเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน 
 1.หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือให้ผู้บริหารทราบ
ถึงภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไปและดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565) ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ 
 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและประชาชน 

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น 
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อำเภอและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือนำเสนอต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคม 
ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ในครั้งแรก
ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนำมาใช้เป็นแนว
ทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี ต่อไป 
 3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่
ต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ 
พัฒนา 
 4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากำหนดอาจมีเป็นจำนวนมาก ดั้งนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ 
ดำเนินการ ดังนี้ 
 (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
 (2) ให้พิจารณานำโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการของ 
ชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี  
 (3) มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ / กิจกรรมเพื่อที่จะบรรลุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ได ้
อย่างเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลำดับโครงการไว้เพ่ือทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ในช่วงถัดไป
ด้วย 
 (4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นของการพิจารณากำหนด
กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 - งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 - ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดาเนินการ หรือภารกิจรับผิดชอบการดาเนินการใน เรื่องนั้น ๆ 

เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงกำรออก อย่างน้อย สาม ประเภท คือ 
 - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้งทางด้าน 
กำลังเงิน กำลังคน วัสดุอุปกรณ์และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดำเนินการได้เอง 
 - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องที่ไม่สามารถหรือไม่
ประสงค์จะดำเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตาม
ระเบียบวิธีการของทางราชการ 
 - โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือเป็นโครงการที่
หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ 
จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้อง
วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการ
ข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะนามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
     2.1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
     2.2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     2.3. การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา 
     2.4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วง 5 ปี 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
 1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น  สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและนำเสนอที่
ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
 2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว  ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ ของประชาคม/ 
ชุมชน ในห้วงระยะเวลา 5 ปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนา 5 ก็ได้) 



 ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มีความ
จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกำหนดขึ้นใหม่ก็อาจกำหนดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่
มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ( และนำไปปรับแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป ) 
 3. การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา 
 ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นในการ
ดำเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น  แต่มีความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนมากน้อย
แตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลำดับ 
ความสำคัญดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้อง
ดำเนินการ แต่ในห้วงระยะเวลา 5 ปีของแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี นั้น อาจมีแนวทางที่จำเป็นต้องนำมาเน้น
การปฏิบัติวิธีการจัดลำดับความสำคัญ  มีหลายวิธีตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกัน หรืออาจใช้วิธีการ
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพ่ือนำมารวมคะแนนและจัดลำดับ วิธีการจัดลำดับความสำคัญที่เป็น
วิทยาศาสตร์อาจใช้วิธีRating Scale หรือวิธีStrategic lssues Graph หรือวิธีอ่ืนๆซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
 4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วง 5 ปี 
 หลังจากจัดลำดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนาแนวทางการพัฒนาเหล่านั้น
มาดาเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทาง ปฏิบัติเพราะในการ
จัดลำดับความสำคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดั้งนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลำดับว่า 
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่จึงควรนำแนวทางการพัฒนามาทาการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค อีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วง 5 ปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก 
 วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดย
พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วง 5 ปีโดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วง
5 ป ี

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำรายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วง 5 ปีมาจัดทำรายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการใน
ปีแรกของแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพ่ือให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำร่างแผนพัฒนา 5 ปี 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5 ป ีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ให้สมบูรณ์ต่อไป 



 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้อง
กับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหาความ
ต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น    
5 ปี สำหรับเทศบาลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ต่อสภาเทศบาล เพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ต่อไป 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณา 
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนว
ทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะ
สูงสุด 

ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย 
 เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณภายนอกรวมทั้ง
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
 คน หมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งจะมี
ความแตกต่าง หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำ
ศักยภาพกำลังคนเหล่านั้นมาใช้รวมทั้งต้องพัฒนากำลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมี
ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
 วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนำมาใช้ในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการ และพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช่วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพการบริหาร
จัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 ระบบติดตามประเมินผล 
 เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงาน 



พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลจำเป็นต้องทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้กำหนด
องค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  ผู้แทน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน
สองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่ง
คนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
 1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร การติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็น
อย่างไรเพ่ือที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาในภาพรวมได้จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพ่ือนำไปสู่การวัด
ความสำเร็จของยุทธศาสตร์ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ดังนั้นในขั้นต้น  เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงต้องติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันนำมาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจาก 
ผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 
 

 

 

 

 

 



 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค/ที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการ 2. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการทำประชาคมท้องถิ่น 

3. แจ้งผู้นำหมู่บ้านประชาสัมพันธ์การทำประชาคม
ท้องถิ่น (ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหมู่บ้าน) 

4. จัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น (หมู่บ้าน/ตำบล) 

5. สรุปโครงการและประกาศให้ประชาชนทราบ  
(โครงการที่ได้จากเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น) 

6. บันทึกข้อความแจ้งกองช่างสำรวจประมาณการ
ราคา (โครงสร้างพ้ืนฐาน) 

7. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ยกร่างแผน/โครงการ) 

8. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(เห็นชอบแผน/โครงสร้าง) 

9. สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ 10. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใช้แผนฯ 

11. รายงานอำเภอทราบ 
(ส่งเล่มแผน) 

12. บันทึกในระบบสารสนเทศ (e-plan) 



 

 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ยกร่างแผน/โครงการ) 

2. ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(เห็นชอบร่างแผน/โครงการ) 

3. ประชุมประชาคมท้องถิ่น (เฉพาะหมู่บ้านที่  
ขอเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม) เพ่ือแสดงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
(ร่วมพิจารณาเห็นชอบร่างแผน/รับทราบ  
นโยบายท้องถิ่น) 

4. สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ร่างแผนพัฒนาฯ 

5. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใช้  
แผนพัฒนาฯ 

6. รายงานอำเภอทราบ (ส่งเล่มแผน) 

7. บันทึกในระบบสารสนเทศ (e-plan) 8. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค//ที่ทาการ
กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน 



 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. งานแผนและงบประมาณ ทำบันทึกขออนุมัติจัดทำร่างแผนฯ ที่เปลี่ยนแปลง 

2. ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จัดทำร่างแผนฯ ที่เปลี่ยนแปลง 

3. ผู้บริหารท้องถิ่นทำบันทึกเสนอประธานกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนฯ ที่เปลี่ยนแปลง 

5. สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ ที่เปลี่ยนแปลง 

6. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใช้แผนที่เปลี่ยนแปลง 

7. รายงานอำเภอทราบ (ส่งเล่มแผน) 

8. บันทึกในระบบสารสนเทศ (e-plan) 

9. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค/ที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
โรงเรียน 



 

 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. งานนโยบายและแผน ทำบันทึกขออนุมัติจัดทำร่างแผนเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

2. เสนอ/ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จัดทำร่างแผนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

3. สภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใช้แผนฯ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

5. รายงานอำเภอทราบ (ส่งเล่มแผน) 

6. บันทึกในระบบสารสนเทศ (e-plan) 

9. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค/ 
ที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 



 

 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. งานแผนและงบประมาณ ทำบันทึกขออนุมัติ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ/ประกาศใช้การ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. แจ้งสภาท้องถิ่นทราบ 4. รายงานให้อำเภอทราบ  
(ส่งเล่มแผน) 

5. บันทึกในระบบสารสนเทศ (e-plan) 8. ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซต/์เฟสบุ๊ค/ที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 



 

 

 

กระบวนการ/ขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. งานแผนและงบประมาณ  

นำข้อมูลมาจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลของ อปท. เมนูรายงาน : รายงานตามระเบียบ
ฯ แผนของ อปท. และจัดทำรูปเล่มรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

จัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพ่ือดำเนินการติดตาม
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ    

3. ประธานกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ทำบันทึกฯ รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอประธานกรรมการพัฒนา     

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือรับทราบ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5. ประธานกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ทำบันทึกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

6. ผู้บริหารท้องถิ่น 
รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบ  พร้อมกับทาบันทึก
ฯ เสนอประธานสภาท้องถิ่น 

7. เทศบาล 
- รายงานให้อำเภอทราบ (ส่งรูปเล่ม)  
- ทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ทางหน่วยงานต่างๆ  
ในพ้ืนที/่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  
- ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค/บอร์ดของเทศบาล 

8. สภาท้องถิ่น 
จัดประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือรับทราบรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 


