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๑  

คูม ือการปฏิบัติงานกองวิชาการและแผนงาน 

 
ขอมูลท่ัวไป 

     เทศบาลตําบลทุงฝน อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอทุงฝน และตั้งอยูทางทิศ

ตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี หางจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 68 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 13  

ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,125 ไร ม ีประชากรท้ังหมดจํานวน 7,269 คน จํานวนครัวเรือน 2,135 

ครัวเรือน มีสวนราชการภายใน 7 หนวยงาน ประกอบดวย  สํานักปลัด กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง กองชาง 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการและสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

อํานาจหนาท่ี 

     กองวิชาการและแผนงานมีหนาท่ีเก่ียวกับ การวิเคราะหนโยบายและแผน เพ่ือประกอบการกําหนด
นโยบายในการจัดทําแผน หรือโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ ซ่ึงอาจเปน
นโยบายหรือแผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  การบริหาร หรือความม่ันคงของประเทศ ท้ังนี้
อาจเปนนโยบายของเทศบาล โครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแลวแตกรณี และ
งานเผยแพรนโยบายขาวสารของเทศบาล เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน งานสารนิเทศศึกษา งาน
ประชาสัมพันธ รางเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย  แบงสวนราชการภายใน 2 ฝายดังนี้ 

1. ฝายแผนงานและงบประมาณ   

มีหนาท่ี ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของงาน ดังตอไปนี้ 

     1) งานวิเคราะหนโยบายและแผน มีหนาท่ีเก่ียวกับงานรวบรวมวิเคราะหและใหบริการขอมูล
สถิติท่ีจําเปนตองนํามาใชในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารท่ีใชประกอบการ
พิจารณาวางแผนพัฒนาของเทศบาลและหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ งานวิเคราะหและพยากรณการเจริญเติบโต
ของประชากรในเขตและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก งานวิเคราะหและคาดคะเนรายได – รายจาย 
ของเทศบาลในอนาคตงานจัดทําและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกําหนดเคาโครงของแผนพัฒนาและแผนประจําป งาน
วิเคราะหความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนองหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ งานประสานงานกับหนวยงานใน
เทศบาลและหนวยงานอ่ืนท่ีเสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหนวยงานใกลเคียงเก่ียวกับการวางแผน
พัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

     2) งานจัดทํางบประมาณ มีหนาท่ีเก่ียวกับงานจัดเตรียมเอกสาร แนวทางในการปฏิบัติงาน
ประจําปใหหนวยงานตาง ๆ ทราบและดําเนินการ งานรวบรวมขอมูล สถิติและวิเคราะหงบประมาณ 

2. ฝายบริหารและเผยแพรวิชาการ  มีหนาท่ีควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ
งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน งานบริการและเผยแพรวิชาการ  ซ่ึงประกอบดวย งานประชาสัมพันธ เขียน/
เสนอขาวตอผูบริหารเพ่ือการประชาสัมพันธ งานประกาศเสียงตามสายภายใน/ภายนอก งานถายภาพกิจกรรมตาง ๆ 
ของเทศบาล รวบรวมขาวสารเพ่ือเสนอเปนขาวสารเทศบาลออกเผยแพรผานสื่อ/ชองทางตางๆ เผยแพร ขาวสารผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต/สื่อสังคมออนไลน อาทิ เว็บไซต, เฟซบุค, ไลน ฯลฯ รวบรวมขอมูล/จัดทํา (วารสาร/
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาล, ปฏิทินประจําป) จัดทํา/ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ อาทิ แผนพับ, จดหมายขาว, 
ปายประชาสัมพันธ, บอรดประชาสัมพันธ  

 



๒  

กฏหมายท่ีเกี่ยวของ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 

3. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
4. อ่ืนๆ 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ ื่อใหมีค ูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ซ่ึงแสดงถึงรายละเอ ียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของ

แตละก ิจกรรม/กระบวนงานตางๆ 

2. เพ่ือสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 



๓  
 
 

ขอบเขตและกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาทองถิ่น  
 

บทนํา 

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและ
หนาท่ี  มีอิสระในการบริหารจัดการทองถ่ินของตนเองตามเจตนารมณของประชาชน  มีการกําหนดตัวบทตัวแทน
กฎหมายและกลไกทางกฎหมายทางกฎหมายเพ่ือใหการกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใส  และสามารถถูก
ตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตางๆตามกฎหมายบัญญัติไว 
 ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใชจึงมีบทบาท  อํานาจหนาท่ี 
อยางกวางขวาง โดยไมเพียงจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น แตยังขยาย
บทบาท  หนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินดวยและเปน
องคกรท่ีเปดใหประชาชนทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหาร และการตรวจสอบการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน ในปจจุบันแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในประการหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเปนตองกําหนดแผนสามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้วัดความสําเร็จของแผนงานได 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ใหแกไขคําวา “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” เปน”
แผนพัฒนาทอง ถ่ิน” และแกไขคําวา “แผนพัฒนา” เปน “แผนพัฒนาทอง ถ่ิน” ในขอ 4 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และใหใช
คําตอไปนี้แทน 
 “แผนพัฒนาทองถ่ิน”หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 “แผนพัฒนาทองถ่ิน”หมายความวา  แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนดวิสัยทัศน 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือ
แผนชุมชน ยังมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป 
ซ่ึงมีความตอเนื่องและแผนกาวและใหความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 “โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนด 
ความหมายของการวางแผน 
 การวางแผนเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา เปรียบเสมือน
เปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบันและอนาคต (where we are to where we want to go) เปนการคาดการณ
สิ่งท่ียังไมเกิดข้ึน ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาท่ีพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติงาน  มี
รากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรูและการคาดคะเน อยางใชดุลยพินิจการวางแผนจึงมีความเก่ียวของกับ
การคาดการณตางๆในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทาง ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดโดยผานกระบวนการคิดกอนทํา ฉะนั้นจึง
กลาวไดวา การวางแผนคือ ความพยายามท่ีเปนระบบ (systemtic attempt ) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดี
ท่ีสุดสําหรับอนาคตเพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา 
 
 



๔  

ความสําคัญของการวางแผน (Significance  of Planning ) 
1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังนี้เพราะการวางแผน

เปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนท่ีสายตากวางไกล มองเหตุการณตางๆ ในอนาคตท่ี
อาจเกิดข้ึน เชน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปญหา ความตองการของประชาชนในสังคมนั้น ซ่ึงสิ่ง
เหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้นองคการจึงจําเปนตองเตรียมตัวและ
เผชิญกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอมอันไดแก สภาพเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง เปนตน 

2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหมๆเขามาในองคการ ท้ังนี้เนื่องจากปรัชญาการวางแผนยึดถือและยอมรับ
เรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมีการยอมรับ แนวความคิดเชิงระบบ (system 
approach) เขามาใชในองคการปจจุบัน 

3) ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายท่ีปรารถนาท้ังนี้เพราะการวางแผนเปนงานท่ีตอง
กระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคการ ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกันการดําเนินการ เปนไปดวยความ
ม่ันคงและมีความเจริญเติบโต 

4) เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซับซอนเพราะการวางแผนทําใหมองเห็นภาพรวมขององคการ
ท่ีชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมีความเหมาะสมกับลักษณะ
งานมากยิ่งข้ึนเปนการจําแนกงานแตละแผนกไมใหเกิดความซับซอนกัน 

5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนเปนการกระทําโดยอาศัยทฤษฎีหลักการ
และงานวิจัยตางๆ ( a rational  approach ) มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน
ในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรท่ีดําเนินอยู กลาวโดยสรุปวาไมมีองคการใดท่ีประสบ
ความสําเร็จได โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้น การวางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกท่ีมีความสําคัญ
ของกระบวนการจัดการท่ีดี 

ประโยชนของการวางแผน (Advantages of Planning ) 
1) บรรลุจุดมุงหมาย (Attention of Objectives ) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุงหมาย ปลายทางเพ่ือให

องคการบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดใหการกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานชิ้นแรกของการวางแผนถา
จุดมุงหมายท่ีกําหนดมีความแจมชัดใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวได
อยางสะดวกและเกิดผลดี 

2) ประหยัด (Economical Operation )การวางแผนเก่ียวของกับการใชสติปญญาเพ่ือคิดวิธีการให
องคการบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานในฝายตางๆมีการประสานงานกันดี กิจกรรมท่ีดําเนินมี
ความตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตางๆท่ีทํา ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรตางๆอยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนท่ีดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคการ 

3) ลดความไมแนนอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนชวยลดความไมแนนอนใน อนาคตลง
เพราะการวางแผนเปนงานท่ีเก่ียวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคตการวางแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพเปนผลมาจากการวิเคราะหพ้ืนฐานของขอเท็จจริงท่ีปรากฏข้ึนแลว ทําการคาดคะเน
เหตุการณในอนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนไวแลว 

4) เปนเกณฑในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาท่ีการควบคุม
ข้ึน ท้ังนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งท่ีแยกกันไมออกเปนกิจกรรมท่ีดําเนินการคูกันอาศัย
ซ่ึงกันและกัน กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวาแผนกําหนดจุดมุงหมาย
และมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาท่ีการควบคุม 

5) สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค (Encourager innovation and Creativity ) การวางแผน
เปนพ้ืนฐานดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งท่ีชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ (นวัตกรรม) และความคิด
สรางสรรคท้ังนี้เนื่องจากขณะท่ีฝายจัดการวางแผนกันนั้นจะเปนการระดมปญญาของคณะผูทํางานดาน
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การวางแผนทําใหเกิดความคิดใหมๆ และความคิดสรางสรรค นํามาใช ประโยชนแกองคการและยังเปน
การสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร 

6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation )ระบบการวางแผนท่ีดีจะเปนการบงชี้ใหเห็นถึงความรวมแรง
รวมใจในการทํางานของผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนในกลุม คนงานดวยเพราะเขารู
อยางชัดเจนวาองคการคาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้นการวางแผนยังเปนเครื่องมือและพัฒนา
แรงจูงใจท่ีดีสําหรับผูบริหารในอนาคต 

7) พัฒนาการแขงขัน (improves Competitive Strength ) การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพทําใหองคการมี
การแขงขันมากกวาองคการท่ีไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผน ท่ีขาด ประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะการ
วางแผนจะเก่ียวของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลง วิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตางๆให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

8) ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี (Better Coordination) การวางแผนไดสราง ความม่ันใจในเรื่องเอกภาพ
ท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ ทําใหกิจกรรมตางๆท่ีจัดวางไวมุงไป ท่ีจุดหมายเด่ียวกัน มีการจัด
ประสานงานในฝายตางๆ ขององคการเพ่ือหลีกเลี่ยงความซับซอนในงานแตละฝายขององคการ 

 
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
 
 1.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 องคประกอบใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

(1) ผูบริหารทองถ่ิน       ประธานกรรมการ 
(2)  รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคน    กรรมการ 
(3) สมาชิกสภาท่ีทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน    กรรมการ 
(4) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารคัดเลือกจํานวนสามคน    กรรมการ 
(5) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  กรรมการ 

จํานวนไมนอยกวาสามคน 
(6) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนไมนอยกวา กรรมการ 

สามคนแตไมเกินหกคน 
(7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    กรรมการและเลขานุการ 
(8) หัวหนาสวนราชการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน   ผูชวยเลขานุการ 
กรรมการตามขอ (3) (4) (5) และ (6) ใหอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับคัดเลือกอีกได 
มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 
    (1.1) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมีผลกระทบตอประโยชน

สุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
    (1.2) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
    (1.3) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศกลุมจังหวัดและจังหวัดโดยเนนดําเนินการในยุทธศาสตรท่ีสําคัญ

และมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
     (1.4) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
     (1.5) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินแถลงตอสภาทองถ่ิน 
     (1.6) แผนชุมชน 
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    ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ินและ
ความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย 

(2)  รวมจัดทํารางแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดทําราง
แผนพัฒนา 
(3)  พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนดําเนินงาน 
(4) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบจายและรายละเอียดของงานตามขอ 19(2) แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
(5)  พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 
(6)  แตงตั้งท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานท่ีเห็นสมควร 
(7) ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวมวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ินและ

จัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 องคประกอบใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย 

(1) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      ประธานกรรมการ 
(2) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    กรรมการ 
(3) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ 
(4) หัวหนาสวนบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน      กรรมการและเลขานุการ 
(5) เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงานสวนทองถ่ิน   ผูชวยเลขานุการ 

ผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย 
กรรมการตาม (3)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินมีหนาท่ีจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาหนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนดจัดทํารางแผนการดําเนินงานและจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานตามขอ  19 (1) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548    

ขอบเขตและข้ันตอนการทำงาน 

- การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

ลําดับท่ี รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน 
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเ ก่ียวของ เ พ่ือแจงแนว
ทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ 
ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความ
ชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน
ตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พัฒนาทองถ่ิน 
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2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
รวบรวมแนวทางและขอมูลมาวิเคราะหเ พ่ือจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ินและเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

3 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พัฒนาทองถ่ิน 

4 ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ิน และ
ประกาศใช 

- ผูบริหารทองถ่ิน 

5 ผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีอนุมัติแลว 
และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
บริหารงานทองถ่ินแบบบูรณาการ องคการบริหารสวน
จังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศให
ประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันภายใน 15 วัน นับแต
วันท่ีประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 
วัน 

- ผูบริหารทองถ่ิน 

การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 

ลําดับท่ี รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

 

1 

1. กรณีท่ัวไป 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํา
รางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความ
จําเปนเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

2 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณา
รางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม เม่ือไดรับความเห็นชอบ
แลว ใหสงใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมปดประกาศ
ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน นับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พัฒนาทองถ่ิน 

- ประชาคมทองถ่ิน 

- ผูบริหารทองถ่ิน 

 

 

    1 

2. กรณีเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งาน
พระราช พิธี  น โยบายรั ฐบาล  และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 

การ เ พ่ิม เ ติมแผนพัฒนาทอง ถ่ิน ท่ี เ ก่ียว กับโครงการ
พระราชดําริ งานพระราชพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

 

 

 

- ผูบริหารทองถ่ิน 

2 เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ให
ปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 
วัน นับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบ 

- ผูบริหารทองถ่ิน 



๘  

ข้ันตอนการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 

ลําดับท่ี รายละเอียด ผูรับผิดชอบ 

 

1 

1. กรณีท่ัวไป 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํา
รางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความ
จําเปนเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

- คณะกรรมการ 

 

สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

2 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณา
รางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลง เม่ือไดรับความ
เห็นชอบแลว ใหสงใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมปด
ประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน 
นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พัฒนาทองถ่ิน 

- ประชาคมทองถ่ิน 

- ผูบริหารทองถ่ิน 

 

 

1 

2. กรณีเปลี่ยนแปลงโครงการพระราชดําริ งานพระ
ร า ช พิ ธี  น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล  แ ล ะ น โ ย บ า ย
กระทรวงมหาดไทย 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการ
พระราชดําริ งานพระราชพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

 

- ผูบริหารทองถ่ิน 

2 เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบ
แลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอย
กวา 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบ 

- ผูบริหารทองถ่ิน 

 



๑๐  

 

 

การจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง แผนงานหรืองานสําหรับประมาณการดาน

รายรับและรายจายแสดงในรูปตัวเลขจํานวนเงินการตั้งงบประมาณคือการแสดงแผนดําเนินงานออกเปนตัวเลข 
จํานวนเงิน  โดยกําหนดระยะเวลาเปนปงบประมาณ หมายถึงระยะเวลาตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปหนึ่งถึง 
วันท่ี ๓๐ กันยายนของปถัดไปและใหใชป พ.ศ.ท่ีถัดไปนั้นเปนช ื่อสําหรับปงบประมาณนั้น 

ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณใหหัวหนา 
หนวยงานจัดทําประมาณการรายรับและประมาณการรายจายและใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงาน 
การเงินและสถิติตาง ๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ี 
งบประมาณ [ 

     วัตถุประสงค หลักและหนาท่ีของการจัดทํางบประมาณ 

๑) การวางแผนเพ่ือจะชวยใหการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถชําระหนี้ได และทํา 
ใหเกิดความเชื่อม่ันวารายจายอยูภายใตกรอบของเงินสํารองท่ีมีอยู  อันประกอบดวยรายไดท่ีคาดวาจะไดรับ 
และเงินกูท่ีคาดวาจะได 

๒) งบประมาณสรางลําดับความสําคัญในการทํางานของเจาหนาท่ี 

๓) งบประมาณชวยจัดสรรและกระจายทรัพยากรระหวางกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน และกําหนดระดับและทิศทางของการทํางานในปงบประมาณนั้น 

๔) สามารถกําหนดระดับของภาษีและคาธรรมเนียมท่ีจะถูกจัดเก็บโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน 
ปงบประมาณตอไป 

     กระบวนการงบประมาณ 

          ประกอบดวย ๓ ข้ันตอนหลัก ไดแก  

               1) การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget preparation) เปนหนาที่ของฝายบริหารขององคกร
ปกครองสวน ทองถ่ิน ท้ังฝายการเมืองและฝายราชการประจํา โดยเจาหนาท่ีงบประมาณ ซ่ึงไดแก ป ลั ด 
องคกรป กคร อง ส ว นทองถ่ิน หรืออาจจะมอบหมายใหเจาหนาที่ผู ร ับผิดชอบเกี่ยวกับงบประมาณ เชน 
ผู อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน ฯ เปนผูรับผิดชอบในการจัดเตรียม
งบประมาณโดยเริ่มจาก 

          (1) การศึกษาปฏิทินงบประมาณท่ีกรมสงเสริมก า ร ป ก ค ร อ ง ท อ ง ถ่ิ น กําหนดเพื่อแจงใหทุก
ฝายท่ีเก่ียวของทราบวากระบวนการในแตละข้ันตอนควรจะดําเนินการเม่ือใดแลวเสร็จเม่ือใด จากนั้น 

          (2) ทบทวนแผน และกําหนดนโยบายการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท องถ่ิน 
          (3) จัดเตรียมข อมูลประมาณการรายรับ 
          (4) จัดระดมความคิดเห็น เก่ียวกับประเด็นปญหาและความตองการในท องถ่ิน จากทุกสวนท่ี

เก่ียวของ 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&amp;cite_note-1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&amp;action=edit&amp;redlink=1


๑๑  

 

          (5) ตรวจสอบภาระผูกพันท่ีองคกรปกครองทองถ่ินมีอยู เชน เงินกู เงินทุนการศึกษา ภาระ
ผูกพันตาม กฎหมาย 

          (6) เสนอโครงรางเบื้องตน เจาหนาที่งบประมาณ ทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห 
และแกไข งบประมาณ ในข้ันตน แลวเสนอตอคณะผูบริหาร 

           (7) เสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ คณะผู บริหารจะพิจารณาใหตั้งเงินงบประมาณยอด
ใดเปน งบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจาย
เสนอตอ คณะผู บ ริ ห า ร ท อ ง ถ่ิ น อีกครั้งหนึ่ง หากผู บริหารเห็นชอบจะนํารางเสนอตอท่ี ป ร ะ ชุม ส ภ า ท อ ง ถ่ิ น 
ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 

               2) การอนุมัติงบประมาณ (Budget adoption) ผูบริหารทองถ่ินนําเสนอรางเทศบัญญัติฯ เสนอตอ
สภาทองถิ นภายในวันท่ี 15 สิงหาคม จากนั้นสภาทองถ่ินจะพิจารณารางเทศบัญญัติฯ โดยการพิจารณาจะ
พิจารณา 3 วาระ คือรับหลักการ แปรญัตติ เห็นชอบ และเม่ือสภาทองถ่ินพิจารณาเห็นชอบ รางขอบัญญัติแลว 
ใหประธานสภาทองถ่ินนําเสนอรางที่ผานความเห็นชอบใหผูมีอํานาจในการอนุมัติ อนุมัติ รางงบประมาณ
รายจายและประกาศเปนเทศบั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ป ร ะ จําป  มีผลใชบังคับตอไปภายใน 15 วัน หลัง
ประกาศโดยเปดเผย 

               3) การบริหารงบประมาณ (Budget execution) จะทําใหทราบวางบประมาณที่อนุมัติไปแลว 
ถูกนําไปใช อยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาประชาชนไดหรือไม รวมท้ังมีการติดตามดูแลการใชจาย
งบประมาณ วามีความถูกตองมากนอยเพียงใด เปนไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือไม สามารถดําเนินการได
หลายวิธี เชน ผูบริหารทองถ่ิน และเจาหนาที่งบประมาณรับผิดชอบรวมกันในการควบคุมงบประมาณ
รายจาย โดยใชการ รายงาน หรือการควบคุมอยางใกลชิด เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตาม กฎหมาย ระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ การ ควบคุมโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานตรวจการเงิน
แผนดิน การควบคุมผาน การมีสวนรวมของประชาชนหรือประชาคม หรือการประเมินผลความคุ มคา
และความสอดคลองของ ง บ ป ร ะ ม า ณ ก ับ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ผ า น ว ิธ ีก า ร ว ิจ ัย ป ร ะ เม ิน ผ ล  

     การประมาณการรายรับและรายจายขององคกรปกครองส วนท องถิ่น 

          ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.  2541 และฉบับแกไขเพ่ิมเต ิม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 โดยมีการประมาณ
การ รายรับและรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

          ประมาณการรายรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวยรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึง จําแนกเปน 

          (1) หมวดภาษีอากร 

          (2) หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 

          (3) หมวดรายไดจากทรัพยสิน 

          (4) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541&amp;action=edit&amp;redlink=1


๑๒  

 

        (5) หมวดเงินอุดหนุน 

          (6) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 

          งบประมาณรายจายท่ัวไปขององค กรปกครองสวนท องถ่ิน ประกอบดวยรายจายงบกลาง และรายจายตาม 
แผนงาน โดยรายจายตามแผนงาน จําแนกเปนสองลักษณะ คือ 

          (1) รายจายประจํา ประกอบดวย 
     (ก) หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  
     (ข) หมวดคาจางชั่วคราว 
     (ค) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  
     (ง) หมวดคาสาธารณูปโภค 
     (จ) หมวดเงินอุดหนุน  
     (ฉ) หมวดรายจายอ่ืน 

          (2) รายจายเพ่ือการลงทุน ประกอบดวย หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

          ท้ังนี้รายละเอียดประเภทรายจายงบกลาง หมวดรายจายตาง ๆ และเงินนอกงบประมาณใหเปนไป
ตามท่ี กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

     ความย ัง่ยืนทางงบประมาณขององคกรปกครองส วนทองถิ่น 

ความยั่งยืนทางงบประมาณ หมายถึง ความสามารถขององคกรในการมีทรัพยากรที่เพียงพอสําหรับ 
การบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะตามท่ีประชาชนตองการภายในรอบปงบประมาณ โดยทั่วไปมักจะ 
ประเมินจากด ุลงบประมาณ การพ่ึงพารายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเอง และระดับเง ินสะสม หากองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินมีดุลงบประมาณในระดับท่ีดี มีทรัพยากรเพียงพอสําหรับความตองการงบประมาณในชวงเวลาหนึ่งๆ 
หรือมีระดับเงินสะสมเพียงพอสําหรับการใชจายเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉินตางๆ ยอมเชื่อไดวา ความตองการของ 
ประชาชนท่ีมีตอบริการสาธารณะในระดับพ้ืนฐานจะไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ 
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ผูบริหารทองถิ่น 

- พิจารณาอนุมัติใหตั้งงบประมาณ 

สภาทองถิ่น 

- ใหความเห็นชอบ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

นําเสนอตอสภา 

ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก อปท. 

ลงนาม 

ประกาศโดยเปดเผย 

ใหประชาชนทราบ 

หนวยงานตาง ๆ  ประมาณการ
รายรับ – รายจาย 

เจาหนาท่ีงบประมาณ 

- ตรวจสอบ 

- วิเคราะห  
- จัดทํางบประมาณ 

ข้ันตอนการจัดทํางบประมาณ 

หนวยงานคลัง 

- รายงานการคลัง 
- สถิต ิ

ผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอ 

- พิจารณาอนุมัติ /เห็นชอบ 
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ข้ันตอนการจัดทําเทศบัญญ ัติงบประมาณรายจายประจาํป 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดาํเนินงาน หมายเหต ุ

เม่ือเทศบาลดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา 
ทอง ถ่ิ นและประกาศใช เ รี ยบร  อยแล ว 
เจาหนาท่ีงบประมาณจะดําเนินการจัดทําราง 
งบประมาณรายจายประจําป  โดยข้ันตอน 
การจดัทํางบประมาณรายจายประจําป ดังนี้ 

  

๑. เจาหนาท่ีงบประมาณ ทําบันทึกข อความ 
แจงหัวหนาหนวยงานแตละกอง จัดทํา 
ประมาณการรายจาย ตามแบบและ 
หลักเกณฑ พรอมดวยรายละเอียดท่ีกําหนด 
ตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง 
การท่ีเก่ียวข อง 

เดือนม ิถุนายน ๑.๑ ใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปน 
แนวทางในการจัดทํางบประมาณ 
รายจายประจําป 
๑.๒ โครงการท่ีจะนํามาบรรจ ใุน 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจาํปตองเปนโครงการท่ีบรรจุ 
อยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๑.๓ การคํานวณรายจายดาน 
บุคลากรแตละกองจะตองคํานวณ 
จากแผนอัตรากําลัง ๓ ป ของ 
เทศบาล 

๒. หัวหนาหนวยงานคลัง รวบรวมรายงาน 
การเงินและสถิติตาง ๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือ 
ใชประกอบการคํานวณ ขอต้ังงบประมาเสนอ 
ตอเจาหนาท่ีงบประมาณและประมาณการ 
รายรับในปงบประมาณปจจุบัน เสนอตอ 
เจาหนาท่ีงบประมาณ 

เดือนม ิถุนายน ๒.๑ จัดทําสร ุปรายรับ-รายจายทุก 
ห น ว ย ง า น ข อ ง ป ท่ี ผ า น ม า 
(ยอนหลัง ๓ ป) และรายงาน 
การเงินและสถิติตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

๓. เจาหนาท่ีงบประมาณ พิจารณา 
ตรวจสอบ วิเคราะหและแก ไขงบประมาณใน 
ชั้นตนแลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

เดือนกรกฎาคม  
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดาํเนินงาน หมายเหต ุ
๔. เม่ือผูบริหารทองถ่ิน ไดพิจารณาใหตั้ง 
ง บ ป ร ะ ม า ณ ย อ ด ใ ด เ ป น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย  
ประจําปแลว ใหเจาหนาท่ีงบประมาณ 
รวบรวม และจัดทํารางงบประมาณรายจาย 
เสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ินอีกครั้ง เพ่ือ 
คณะผูบริหารทองถ่ินไดนําเสนอตอสภา 
ทองถ่ิน ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 

เดือนกรกฎาคม – 
สิงหาคม 

 

๕. เจาหนาท่ีงบประมาณ สั่งการ ควบคุม 
กํากับดูแลเจาหนาท่ีท่ีจัดทํางบประมาณ 
และรวบรวมจัดทําเปนรางงบประมาณ 
รายจายประจําป 

เดือนกรกฎาคม – 
สิงหาคม 

๕.๑ การจัดทํารางเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป ให 
จัดทําในระบบบันทึกบัญชีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ระบบ e-
LAAS) 

๖. เจาหนาท่ีงบประมาณ เสนอรางเทศ 
บัญญัติงบประมาณท่ีจัดทําเรียบรอย
แลว เสนอตอผูบริหารท องถ่ิน 

เดือนกรกฎาคม – 
สิงหาคม 

 

๗. ผูบริหารทองถ่ินนํารางเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป เสนอตอสภา 
เทศบาล ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม เพ่ือสภา 
เทศบาลพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามวาระ 
ท่ี ๑ (ข้ันรับหลักการ) วาระท ี่ ๒ (ข้ันแปร 
ญัตติ) และวาระท่ี ๓ (ข้ันเห ็นชอบใหตรา 
เปนเทศบัญญัติ) ตามลําดับ 

เดือนสิงหาคม ๗.๑ รางเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําปจะพิจารณาสาม 
วาระรวดเดียวไมได และในการ 
พิจารณาวาระท่ี ๒ ใหกําหนด 
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไม 
นอยกวา ๒๔ ชั่วโมง นับแตสภา 
ทองถ่ินมีมติรับหล ักการ (วาระท่ี 
๑) แหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจาย 

๘. เม่ือสภาเทศบาล ใหความเห็นชอบรางเทศ 
บัญญั ติแล ว ใหนํ า เ สนอร า ง เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป เสนอตอผูมี 
อํานาจอนุมัติ (ผูวาราชการจังหวัด)  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

เ ด ือ น ส ิง ห า ค ม - 
กันยายน 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาดําเนินงาน หมายเหตุ 
๙. เม่ือผูวาราชการจังหวัดหรือผูปฏิบัต ิ
ร าช กา รแทนอนุ มั ติ ร า ง เทศบัญ ญั ต ิ
งบประมาณรายจายประจําปเรียบรอย
แลว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช และ
ปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ 
ณ สํานักงานเทศบาล และประกาศ 
ประชาสัมพันธใหชุมชน และหนวยงานท่ี 
เก่ียวของทราบโดยท่ัวกัน 

เ ด ือ น ส ิง ห า ค ม - 
กันยายน 

 

 

การจดัทําแผนการดาํเนินงาน 

     แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานใน
ปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มี
การประสานและบูรณาการกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 

     แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

     แผนการดําเนินงานจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะมาบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

1) งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ (ถามี) 

3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาคหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาวาจะเกิดประโยชนในการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

     ระยะเวลาในการจัดทําแผนดําเนินงาน 

1. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคมของ
ปงบประมาณนั้น หากคาดวาจะดําเนินการจัดทําไมแลวเสร็จภายในกําหนด ใหเสนอขอขยายเวลาการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานตอผูบริหารทองถ่ิน 

2. ภายหลังองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําแผนการดําเนินงานตามขอ 1. แลวหากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยราชการ สวนกลาง 
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น ให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้งงบประมาณ
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เพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน
อ่ืนๆ (โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1,2,3,...) 

     ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปน
แผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

     เคาโครงรางแผนดําเนินงาน 

          รางแผนดําเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรแลวแนวทางการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการ
ดําเนินงาน 2 สวน คือ 

      สวนท่ี 1 บทนํา 

           องคประกอบ ประกอบดวย 

- บทนํา 

- วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน 

- ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง )ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑ 
                                              ----------------------------- 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลองและความสําเร็จ
ของแผน ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ี สอดคลองกับพันธกิจ
ซ่ึงสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหรือไมและโครงการ พัฒนานั้นประสบ
ความสําเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใดโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการ 
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามท่ี ไดดําเนินการดังนี้  

     1.1 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนกําหนดแนวทางการติดตามและ 
ประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้  

1) ความสอดคลองของยุทธศาสตรแผนและกลยุทธท่ีกําหนด  
2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน  
3) ความกาวหนาของกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล  
4) ประสิทธิภาพเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใชในการ ประเมิน

ประสิทธิภาพ  
5) ประสิทธิผลเปนการศึกษาผลท่ีไดรับ  
6) ผลลัพธและผลผลิตเปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมท่ีมีตอ กลุมเปาหมายท่ี

ไดรับบริการและการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม  
7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใชหรืออาจ 
เลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน ทองถ่ินไดโดย
อยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและความสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของ แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดท้ังนี้ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯจะพิจารณา  
               1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดแนวทาง ดังนี้  

1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล  
3) การประเมินผลกระทบ 

ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการการติดตามและประเมินผล 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนดโดยสามารถติดตามและ 
ประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการการติดตามและประเมินผล 
โครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการ 
พัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน 
เสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดพรอม 
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ประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคม  

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นชอบหรือขอเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและโครงการพัฒนาตอ 
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการประสาน 
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดได 

 
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ  .ศ  . 2548 แกไข 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ  .ศ . 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขอ 28, ขอ 29, ขอ 30 และขอ 31 
ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย  

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคนโดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการ หนึ่งคนทํา

หนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ 28 ให
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีดังนี้  
(1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร ทองถ่ินเพ่ือให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังนี้ ใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือ รวมดําเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้  
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ รายละเอียด

ของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน  
(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน  
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการ

ดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผล การรายงาน
ผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน  

(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนา ทองถ่ินและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยาง นอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 
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