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คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการทํางานของนักวิเคราะหนโยบายและแผน
และบุคคลที่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงานดานงานวิเคราะหนโยบายและแผนซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ผูปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง สามารถทําใหผูปฏิบัติงานหลักและผูปฏิบัติงานรวมไดรูข้ันตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งได
ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา และยังสามารถชวยใหทราบระยะเวลาที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้การมีคูมือปฏิบัติงานยังจะชวยทําใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได และยัง
จะเปนประโยชนตอการเผยแพรใหบุคคลตางๆ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนขึ้น 

  

คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้งานการเจาหนาท่ีไดจัดทําและรวบรวมจากความรูและประสบการณใน
การทํางานประกอบกับขอระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ดําเนินการใหมีเนื้อหาสาระที่สําคัญ กระชับ เขาใจงาย 
และเปนปจจุบัน หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลเลมนี้ จะเปนประโยชนตอ
ผูปฏิบัติงานและผูที่เก่ียวของทุกระดับ ท้ังนี้ หากมีขอผิดพลาดและขอเสนอแนะประการใด ขอไดโปรดแจงใหงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียหลวง เพ่ือปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 
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คูมือการปฏิบัตงิานนักวิเคราะหนโยบายและแผน  

  
วัตถุประสงคของคูมือการปฏิบัติงาน 

การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน งานวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบลเจดียหลวง เพ่ือใชสําหรับเปน
แนวทางการทํางานของกระบวนงานแตละประเภทดานนโยบายและแผน โดยระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียด
ของการดําเนินงานตางๆ ในความรับผิดชอบตามภาระงานหนาที่ โดยมวีัตถุประสงคดังนี ้

1. เพ่ือใหการปฏิบัติงาน ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ใชเปนเกณฑมาตรฐานในการทํางาน     
2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการทํางานและบริหารจัดการลําดับงานใหเปนไปตามแผนงานท่ี

กําหนด 
3. เพ่ือทราบกระบวนการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วงจรการดําเนินงานและทราบถึงผูติดตอระสานงาน 

กับหนวยงานอื่น และเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารงานอยางตอเนื่อง     
4. เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับการฝกอบรมและการแจงรายละเอียด วิธีการปฏิบัติงานให กับ 

ผูปฏิบัติงานได 
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กรอบโครงสรางสวนราชการ เทศบาลตําบลเจดียหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานกัปลัดเทศบาล  
หัวหนาสํานักปลัด  

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

รองปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 

กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง  

(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข  

(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับตน) 

ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

1.งานแผนและงบประมาณ 
2.งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม 
3.งานสงเสริมการเกษตร 
4.งานการเจาหนาที ่
5.งานนิติการ 

ฝายบรหิารงานคลัง 
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

   (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

1.งานบริหารงานทั่วไป 
2.งานสงเสริมสุขภาพ 
3.งานปองกันและควบคุมโรค 
4 .งานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 
5.งานสุขาภิบาล 
6.งานรักษาความสะอาดและสิ่ ง
ปฏิกูล 
7.งานสัตวแพทย 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน 

1. ฝายอํานวยการ 
หัวหนาฝายอํานวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานกิจการสภา 
2. ฝายปองกนัและรกัษาความสงบ 
หัวหนาฝายปองกนัและรักษาความ
สงบ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
2.งานการเงินและบัญช ี
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

 

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง  

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

1. งานสาธารณูปโภค 
2. งานโยธา 
3. งานตรวจสอบและบําบัดนํ้าเสยี 
4. งานธุรการ 

 

ฝายแบบแผนและกอสราง 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

1.งานวิศวกรรม 
2.งานสถาปตยกรรมและผังเมือง 
3.งานอนุญาตกอสรางอาคาร 

 

กองการศกึษา 
ผูอํานวยการกองการศกึษา  

(นักบริหารงานการศกึษาระดับตน) 

กองการประปา 
ผูอํานวยการกองการ

ประปา 
(นักบริหารงานการประปา 
ระดับตน) 

1.งานผลติและบริการ 
2 . ง า น ต ร วจ ส อ บแ ละ
ควบคมุคุณภาพน้ํา 
3.งานติดตั้งและซอมบํารุง 
4.งานธุรการ 

 

1.งานบริหารงานทั่วไป 
2.งานการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัด 
3.งานจัดการศึกษา ศพด. 
4 .งานส ง เสริมการศึกษา 
ศ า ส น า  วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 
ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน  วิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับตําแหนง  ระดับชํานาญการ 
หนาที่และความรับผิดชอบ 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
 1. ดานการปฏิบัติการ 

1.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และสถานการณ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกําหนดนโยบาย และเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ
มั่นคง  

1.2 ศึกษาวิเคราะหภารกิจหลักและแผนกลยุทธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนกําหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการใหบรรลุ
ภารกิจที่กําหนดไวและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

1.3 ประมวลและวิเคราะหนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพ่ือชวยจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนา 
3 ป แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

1.4 ศึกษาวิเคราะห วิจัย คนควาทางวิชาการ และพัฒนาระบบขอมูล เพ่ือชวยกําหนดนโยบาย 
แผนงาน โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

1.5 วิเคราะห กลั่นกรอง และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย 
และมาตรการตางๆ เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

1.6 ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการขององคกรทั้งภาครัฐ
และเอกชนในทุกระดับพ้ืนที่ และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เก่ียวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายและนโยบายที่กําหนด 

1.7 ดําเนินการสํารวจ คํานวณโครงสราง และประมาณราคาคากอสรางซอมแซม รื้อยาย สิ่งอํานวย
ความสะดวกในระบบขนสงสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการกอสรางนั้น 
เพ่ือใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 

1.8 ตรวจสอบสัญญาของผูรับเหมาเอกชนในการกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง รื้อถอนสิ่งกอสราง
ทางดานการจราจรทั้งทางบกและทางน้ํา เพื่อใหถูกตองตามกฎหมายท่ีกําหนดไวอยางโปรงใสและเปนธรรม 

1.9 ศึกษา คนควา วิจัย ดานการวิจัยจราจรที่ซบัซอนและตองใชความชํานาญเพ่ือใหสามารถผลิตผล
งานที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบายตางๆ ได 

1.10 ศึกษา วิเคราะห และสรุปขอมูลทั้งจากผลการดําเนินงานที่ผานมา จากสภาวะภายนอก จาก
นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจากหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนา 3 ป และแผนปฏิบัติการประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุด
ตอพื้นที่  
 2. ดานการวางแผน 

วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานัก
หรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

 



- 4 - 
 3. ดานการประสานงาน 

3.1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกใน
ทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

3.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 
เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 4. ดานการบริหาร 

4.1 ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจง ในเรื่องเก่ียวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผนในระดับที่
ซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือใหผูที่สนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4.2 รวมกําหนดแนวทางการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูล เพ่ือชวยในการ
ประชาสัมพันธขอมูลสําหรับผูที่สนใจ 

4.3 ประมวลผลขอมูลเก่ียวกับงานของสวนราชการ เพ่ือใชเผยแพรตอสาธารณชน 
4.4 อํานวยการในการจัดเก็บขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานคนควาวิจัยดานจราจร เพ่ือเปน

ประโยชนตอการคนควาวิจัยและใหบริการขอมูลประชาชน หนวยงานหรือสวนราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
4.5 พัฒนาระบบฐานขอมูล เพ่ือวางแผนและเผยแพรดานการจราจรและการขนสงแกหนวยงานหรือ

สวนราชการที่เก่ียวของหรือประชาชนผูสนใจ 
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หลักการและเหตุผล  
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถนํานโยบายและขอสั่งการของรัฐบาล และ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติไดอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และเพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวน
ทองถิ่น มีหวงระยะเวลาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัดและ แผนพัฒนาภาค ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 จึงไดดําเนินการจัดทํา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ซึ่งรัฐมนตรีวาดวยการกระทรวงมหาดไทยไดลงนามในระเบียบดังกลาว เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2561 และไดลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เลม 135 ตอน พิเศษ 246 ง ซึ่งมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  
1. เพ่ือใหการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชน โดยมี 

แผนพัฒนาเปนเครื่องมือชวยผลักดันและสนับสนุน   
2. เพ่ือแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และการจัดทํา

งบประมาณประจําป   
3. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพ่ือเปนการประเมินผลการพัฒนาในชวงเวลาที่กําหนดวา 

สามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายหรือไม   
4. เพ่ือเปนการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป และสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดทันทีที่ไดรับงบประมาณ 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ  
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซอม 

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548   
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2559  
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2561 
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 

(1) ผูบริหารทองถิ่น               ประธานกรรมการ  
(2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน     กรรมการ  
(3) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ  

การจัดทําแผนพฒันาทองถิ่น 
 



- 6 - 
 
(4) ผูทรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ  
(5) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ   กรรมการ  

 ที่ผูบริหารทองถ่ิน คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน       
(6) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคดัเลือก     กรรมการ  
     จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน       
(7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        กรรมการและเลขานุการ       
(8) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน            ผูชวยเลขานุการ  
กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือก

อีกก็ได  
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้        
(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก  

(ก) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ท่ีมีผลกระทบตอ 
ประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  

(ข) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  
(ค) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการในยุทธศาสตร

ที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
(จ) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึงสถานะ

ทางการคลังของทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาดวย       
(2) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทํา

รางแผนพัฒนา  
ในการจัดทํารางแผนพัฒนา ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 

เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง นําปญหาความตองการจากแผนพัฒนาหมูบาน
หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน ที่จะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา 
แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้งใหเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดและใหองคการบริหารสวนจังหวัด
นํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่     

(3) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน      
(4) ใหความชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 19 (2) แหงระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548      
(5) พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
(6) แตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
(7) ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนใน 

ทองถ่ินและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
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(1) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      ประธานกรรมการ  
(2) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กรรมการ  
(3) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคดัเลือกจํานวนสามคน กรรมการ  
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน      กรรมการและเลขานุการ  
(5) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ผูชวยเลขานุการ  
    ที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย 
กรรมการตาม (3) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได  
มีหนาที่ จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

กําหนด จัดทํารางแผนการดําเนินงาน และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 19 (3) 

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น       
1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการพัฒนาทอง ถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ทองถ่ินใหเปนปจจุบัน  

2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบสัดสวนประชาคมระดับหมูบานและสัดสวนประชาคมระดับ
ตําบลใหเปนปจจุบัน        

3. การจัดประชุมประชาคมทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหใชรูปแบบการจัดประชุม
ประชาคมทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หรือดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ินตามรูปแบบที่เห็น
วาเหมาะสม ทั้งนี้จะตองเปนไป ตามมาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 สัดสวน
ของการประชุมประชาคมทองถิ่น ไมควรนอยกวาแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 กําหนดไว       

4. การจัดประชุมประชาคมทองถิ่น ใหดําเนินการภายใตหลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีในการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินและทําใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสุจริต โปรงใส ถูกตอง มี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยบูรณาการหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีลักษณะประชารัฐ เพ่ือนํา
ปญหาความตองการที่ไดจากการจัดประชุมประชาคมทองถิ่น ไปเปนขอมูลในการดําเนินการของ หนวยงาน
ตางๆ เพ่ือไมใหเกิดความซับซอนในการทํางาน สําหรับการประชุมประชาคมทองถ่ินครั้งแรก ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2559 เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
เขตจังหวัด ใหใชสัดสวนรอยละ 60 กรณี ประชาคมทองถิ่นมาประชุมไมถึงรอยละ 60 แตไมต่ํากวารอยละ 
20 ใหดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน ตอไปได โดยใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนโดยละเอียดไวในรายงาน 
การประชุม        

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ 

เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติท่ี 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะหเพ่ือ

จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  
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3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น  
4. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ิน และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

แผนผังขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน 

รวบรวมขอมูลปญหา/ความตองการ/โครงการจากการประชาคมระดับหมูบาน/แผน

ชุมชน 

จัดประชุมประชาคมระดับตําบล เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  
เสนอผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น 
 และเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

แจงสภาเทศบาล / อําเภอ / จังหวัด / องคการบริหารสวนจังหวัด และหนวยงานที่

เก่ียวของ 

ปดประกาศและสงประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน 

สงแจงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเขารวมประชุมประชาคมและสงเชิญสัดสวน

ประชาคมระดับหมูบานเขารวมประชาคมทองถ่ิน 

สงแจงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเขารวมประชุมประชาคมและสงเชิญสัดสวน

ประชาคมระดับตําบลเขารวมประชาคมทองถิ่น 
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คําสั่งเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
ที.่............/ ๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
------------------------------------------- 

 เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 6 จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เจดียหลวง ประกอบดวย 
 ๑. ปลัดเทศบาลตําบลเจดียหลวง                                                ประธานกรรมการ 
 2. นางดารุณ ี สถานเดิม รองปลัดเทศบาล                                     กรรมการ 
 3. นางสาวสรวีย คาํฟู ผูอํานวยการกองสาธารณสุข                        กรรมการ 
 4. นางพรรณ ี อิ่นคํา หัวหนาฝายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน 
                                                            ผูอํานวยการกองคลัง                                 กรรมการ 
 5. นายด ี อินติ๊บ ผูแทนประชาคม      กรรมการ 
 6. นายแสวง พรมคํา ผูแทนประชาคม      กรรมการ 
 7. นายสุพจน ทาวรรณะ ผูแทนประชาคม               กรรมการ 
 8. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล                                           กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวภาณิญนุช ธิสาร นักวิเคราะหนโยบายและแผน               ผูชวยเลขานุการ 
  

 ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง มีหนาท่ีจัดทํารางแผนพัฒนา
ทองถิ่นใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวงกําหนด จัดทําราง
แผนการดําเนินงาน และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 19 (1) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง ลําดับที่ (5) ถึง (7) ใหมีวาระอยู
ในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
  

 ท้ังนี ้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่................เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 

(นางดารุณี สถานเดิม) 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชกาแทน 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง 
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คําสั่งเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
ที…่………./ ๒๕64 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
------------------------------------------- 

 

 เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 5 และขอ 7 จึงแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
ประกอบดวย 
  

 ๑. นายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง  ประธานกรรมการ 
 2. รองนายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง        กรรมการ 
 3. รองนายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง            กรรมการ 
 4. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง            กรรมการ 
 5. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง            กรรมการ 
 6. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง            กรรมการ 
 7. ผูทรงคณุวุฒ ิ             กรรมการ 
 8. ผูทรงคณุวุฒ ิ             กรรมการ 
 9. ผูทรงคณุวุฒ ิ             กรรมการ 
 10. ผูแทนภาคราชการ            กรรมการ 
 11. ผูแทนภาคราชการ            กรรมการ 
 12. ผูแทนภาคราชการ            กรรมการ 
 13. ผูแทนประชาคม             กรรมการ 
 14. ผูแทนประชาคม             กรรมการ 
 15. ผูแทนประชาคม             กรรมการ 
 18. รองปลัดเทศบาลตําบลเจดียหลวง                                             กรรมการและเลขานุการ 
 19. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียหลวง   ผูชวยเลขานุการ 
 20. นางสาวภาณิญนุช ธิสาร นักวิเคราะหนโยบายและแผน   ผูชวยเลขานุการ 
 ใหคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง มีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
 (1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 
      (ก) อํานาจหนาที่ของเทศบาล โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ที่มีผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน 

เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผงัเมือง 
 (ข) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

(ค) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการในยุทธศาสตรที่
สําคัญที่มีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
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(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
(จ) นโยบายของนายกเทศมนตรีท่ีแถลงตอสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
(ฉ) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเทศบาลคํานึงถึงสถานะทางการคลังของ

ทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย 
(2) รวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเก่ียวกับการ

จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลเจดียหลวงนําปญหาความตองการจากแผนพัฒนา

หมูบานหรือแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหาก
เกินศักยภาพเทศบาลตําบลเจดียหลวง ใหเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด เพ่ือ
พิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที ่

(3) พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินและรางแผนการดําเนินงาน 
(4) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 19 (2) แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 

(5) พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
(6) แตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง ลําดับที่ (4) ถึง (17) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่
ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
 

 ท้ังนี ้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่.............เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
 
 

(นางดารุณี สถานเดิม) 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชกาแทน 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง 
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ประกาศเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
เรื่อง  กําหนดสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับตําบล  

--------------------------------------- 
 ตามท่ีเทศบาลตําบลเจดียหลวงไดประกาศสัดสวนประชาคมทองถ่ินระดับตําบล ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 - 2564 ไปแลวเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นั้น 

 

เพ่ือใหสัดสวนประชาคมทองถ่ินระดับตําบลถูกตองและเปนปจจุบัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เทศบาลตําบลเจดียหลวง จึงขอยกเลิก
ประกาศสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับตําบลขางตน และใหใชประกาศกําหนดสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับ
ตําบล เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ดังนี ้

 

 1. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง เขต 1 
 2. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง เขต 1 
 3. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง เขต 1 
 4. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง เขต 1 
 5. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง เขต 1 
 6. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง เขต 1 
 7. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง เขต 2 
 8. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง เขต 2 
 9. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง เขต 2 
 10. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง เขต 2 
 11. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง เขต 2 
 12. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง เขต 2 
 13. กํานันตําบลเจดียหลวง 
 14. ผูใหญบาน หมูที่ 4 
 15. ผูใหญบาน หมูที่ 5 
 16. ผูใหญบาน หมูที่ 6 
 17. ผูใหญบาน หมูที่ 7 
 18. ผูใหญบาน หมูที่ 8 
 19. ผูใหญบาน หมูที่ 10 
 20. ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเจดียหลวง 
 21. ผูอํานวยการโรงเรียนบานสันกางปลา 
 22. ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยหมอเฒา 
 23. ผูอํานวยการโรงเรียนเจดียหลวงพิทยา 
 24. ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลตําบลเจดียหลวง 1 

25. ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  
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 26. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หมูท่ี 3  
27. อาสาสมัคสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หมูที่ 4 

 28. อาสาสมัคสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หมูท่ี 5 
 29. อาสาสมัคสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หมูท่ี 6 
 30. อาสาสมัคสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หมูท่ี 7 

31. อาสาสมัคสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หมูที่ 8 
32. อาสาสมัคสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) หมูที่ 10 
33. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หมูท่ี 3 
34. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หมูท่ี 4 
35. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หมูท่ี 5 
36. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หมูท่ี 6 
37 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หมูที่ 7 
38. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หมูท่ี 8 
39. อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) หมูท่ี 10 
40. ประธานโรงเรียนผูสูงอายเุทศบาลตําบลเจดียหลวง 
41. นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายเุทศบาลตําบลเจดียหลวง 
42. นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายเุทศบาลตําบลเจดียหลวง 
43. นักเรียนโรงเรียนผูสูงอายเุทศบาลตําบลเจดียหลวง 
44. ประธานชมรมผูสูงอายเุทศบาลตําบลเจดียหลวง 
45. ชมรมผูสูงอายเุทศบาลตําบลเจดียหลวง 
46. ชมรมผูสูงอายเุทศบาลตําบลเจดียหลวง 
47. คณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
 48. คณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
49. คณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
50. คณะกรรมการกลุมชาวนา 
51. คณะกรรมการกลุมชาวนา 
52. คณะกรรมการกลุมชาวนา 
53. คณะกรรมการกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย 
54. คณะกรรมการกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย 
55. คณะกรรมการกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย 
    

 กรณีผูเขารวมประชุมประชาคมตําบล มีทะเบียนบานหรืออาศัยอยูในหมูบานในเขตเทศบาลตําบลเจดีย
หลวง และไมไดถูกจัดตั้งเปนกลุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นระดับตําบล ก็สามารถเขารวมประชุมประชาคมตําบล
ไดและสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ไดทุกระดับหรือทุกกรณีที่ประชาคม
ทองถ่ินประชุมประชาคมทองถิ่นเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
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 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
   

  ประกาศ  ณ  วันที่……………เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 

 

 
 

(นางดารุณี สถานเดิม) 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชกาแทน 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง 
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ประกาศเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

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

ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2563  แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงดําเนินการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) โดยใชขอมูลจากแผนพัฒนาทองถ่ินฉบับปจจุบัน มาทบทวนและปรับใชในการทบทวนหรือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขึ้นใหม เทศบาลตําบลเจดียหลวงไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพื่อใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุม
จังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด เพื่อการบูรณา
การแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลเจดียหลวง ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566–2570) เปนที่เรียบรอยแลวนั้น 

 

เพ่ือใหเปนไปตามนัยแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 24 เทศบาลตําบลเจดียหลวง
จึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตําบลเจดียหลวงใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่............เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นางดารุณี สถานเดิม) 
รองปลัดเทศบาล รักษาราชกาแทน 

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง 
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ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561  
ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้
๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติมพรอม

เหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถ่ินพจิารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติม 

 เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช 
 ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
 เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่น
ประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศใช 

ขอ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งาน
พระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจจองผูบริหารทองถ่ิน และเมื่อ
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นขอบเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แกไข 
แผนพัฒนาทองถิ่น 
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แผนผังขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น 
(ตามขอ 22) 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สงแจงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเขารวมประชุมประชาคมและสงเชิญสัดสวน

ประชาคมระดับหมูบานเขารวมประชาคมทองถ่ิน 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  
เสนอผูบริหารทองถิ่น 

แจงสภาเทศบาลตําบลเจาพระยาเพ่ือทราบ 

แจงอําเภอ / จังหวัด / องคการบริหารสวนจังหวัด และหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

ผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

ปดประกาศภายใน 15 วัน และสงประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  

 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

พรอมเหตุผลและความจําเปน เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

สงแจงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเขารวมประชุมประชาคมและสงเชิญสัดสวน

ประชาคมระดับตําบลเขารวมประชาคมทองถิ่น 
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แผนผังขั้นตอนการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น  
(อาํนาจคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ตามขอ 22/1) 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเชิญประชุมและประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพ่ือพิจารณาราง

แผนพัฒนาทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลง  

ผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลง  
โดยปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน 

 

สงประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

แจงสภาเทศบาล/ อําเภอ / จังหวัด / องคการบริหารสวนจังหวัด และหนวยงานที่

เก่ียวของ 

งานวิเคราะหนโยบายและแผนจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลง 
เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

สงแผนพัฒนาทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลงใหผูบริหาร 

กรณี การยายชองปของแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอํานาจแกไขผูบริหารทองถิ่น 
(ตามหนังสือ ที่ มท 08010.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ขอ 4) 
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แผนผังขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 
(อาํนาจผูบริหารทองถิ่น ตามขอ 22/2) 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

 

สงประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

แจงสภาเทศบาล/ อําเภอ / จังหวัด / องคการบริหารสวนจังหวัด และหนวยงานที่

เก่ียวของ 

งานวิเคราะหนโยบายและแผนจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลง 
เสนอตอผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
โดยปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน 

ขอ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ 
ดังตอไปนี้ เปนอํานาจผูบริหาร  

1. โครงการพระราชดําริ  
2. งานพระราชพิธี  
3. รัฐพิธี  
4. นโยบายรัฐบาล  
5. นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
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แผนผังขั้นตอนการแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น  
(อาํนาจผูบริหารทองถิ่น ตามขอ 21) 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะหนโยบายและแผนจัดทําเอกสารบันทึกขอความ พรอมทั้งประกาศเสนอ

ผูบริหารทองถิ่น  

ผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินที่แกไข  
โดยปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน 

 

แจงสภาเทศบาล/ อําเภอ / จังหวัด / องคการบริหารสวนจังหวัด และหนวยงานที่

เก่ียวของ 

กองงานตนเรื่อง เสนอบันทึกพรอมเหตุผลความจําเปนในการขอแกไขแผนพัฒนา
ทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น พรอมสงเอกสารใหงานวิเคราะหนโยบายและแผน 

ผูบริหารทองถิ่นพิจารณา เห็นชอบ แกไข 
แผนพัฒนาทองถิ่น 

1. หนังสือดวนที่สุด มท 0810.3/ว1617 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 (ดานการ
แกไขแผนพัฒนาทองถิ่น) 

2. หนังสือดวนที่สุด มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
3. หนังสือดวนที่สุด มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
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ประกาศเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
เรื่อง การแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 1/2563 

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

ดวยเทศบาลตําบลเจดียหลวงไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เม่ือวันที่ 
9 เมษายน 2564 ไปแลวนั้น ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลเจดียหลวงไดเห็นชอบอนุมัติแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2564) ครั้ งที่  4/2563 เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2563 โดยดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน  

 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เทศบาลตําบลเจดียหลวงจึงประกาศแกไข
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 4/2563 เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดีย
หลวงตอไป รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(.............................................) 
นายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง 
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ประกาศเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 1 

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

ดวยเทศบาลตําบลเจดียหลวงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวงไดพิจารณาและใหความเห็นชอบราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2563 และนายกเทศมนตรี
ตําบลเจาพระยาไดอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นฉบับเพ่ิมเติมดังกลาวแลว 

 

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 9 เทศบาลตําบลเจดียหลวงจึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตําบลเจดียหลวง เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาล
ตําบลเจดียหลวงตอไป รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(.............................................) 
นายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง 
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หลักการและเหตุผล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2559 ขอ 27 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน  
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริง

ทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลเจดียหลวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
2. เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
3. เพ่ือใหการประสานและบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนไดรวดเร็วถูกตอง และลดความซ้ําซอน

ของโครงการ  
4. เพ่ือใหการติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซอม 

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561   

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548   
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2559 
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง รวบรวมขอมูลโครงการพัฒนา/ 
กิจกรรม ที่จะดําเนินการจริงในพื้นที่ ท้ังโครงการพัฒนา / กิจกรรมของเทศบาลตําบลเจดียหลวงเอง และของ
หนวยงานอื่น 
 ข้ันตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
โดยพิจารณาจัดหมวดหมู ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และแผนงานของเทศบาลตําบลเจดียหลวงที่กําหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน   
 ข้ันตอนที่ 3 การพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง นํารางแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวงพิจารณารางแผนการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนที่ 4 การประกาศแผนการดําเนินงาน 

การจัดทําทําแผนการดําเนินงาน 
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 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวงเสนอผูบริหารทองถิ่น ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบโดยทั่วกันและสามารถ
ตรวจสอบได 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
  
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  

 
คณะกรรมการสนับสนุน  
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   
 

 
 
 
 

  
ผูบริหารทองถิ่น     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

หนวยงานอ่ืน 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงานตอผูบริหารทองถ่ิน 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ประกาศใชแผนการดําเนินงาน 

เคาโครงแบบ ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด มท 0810.3/ว6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 
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ประกาศเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
เรื่อง  ประกาศใชแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

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

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ ๒๗ แผนดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปแลว นั้น 
 

  เทศบาลตําบลเจดียหลวงจึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 
เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานตอไป 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

(.............................................) 
นายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 26 – 
 

 
 

 
 
 
หลักการและเหตุผล  
ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548  หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 13 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาที่กําหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ (3) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป  

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน  
1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินของเทศบาลตําบลเจดียหลวงซึ่งจะชวยตอบสนอง

ภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินการตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจที่ไดกําหนดไว 
 3. เพ่ือเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนของเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
 4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพของการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
 5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการ
กองทุกระดับของเทศบาลตําบลเจดียหลวงที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตางๆ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนใน
ตําบลสรรพยาหรือสังคมสวนรวมมากที่สุด 

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซอม 

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561   

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548   
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 
 
 

การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น 
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คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจํานวน 
11 คน ประกอบดวย 

1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 3 คน 
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 2 คน 
3) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคดัเลือกจํานวน 2 คน 
4) หัวหนาสวนการบริหารที่คดัเลือกกันเองจํานวน 2 คน 
5) ผูทรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้  
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

(4) แตงตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนปจจุบัน 
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประชุมกําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 29 (3) 
 3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒) 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ขอ ๑๓ (๓) 
 5. ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา 
ทองถ่ิน พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย 
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่ งครั้ งภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ขอ ๑๔ (๕)
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แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

ผูบริหารทองถิ่นแจงใหสภาเทศบาลตําบลเจาพระยาทราบ 
 

ผูบริหารทองถิ่นแจงใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินทราบ 
 

เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลพรอมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผูบริหารทองถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ภายใน 15 วัน นับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็น 

แจงสภาเทศบาล/ อําเภอ / จังหวัด / องคการบริหารสวนจังหวัด และหนวยงานที่

เก่ียวของ 

ปดประกาศภายใน 30 วัน และสงประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  

 

ปดประกาศภายใน 30 วัน และสงประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
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คําสั่งเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
ที.่............./ ๒๕61 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
------------------------------------------- 

 เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 11 และขอ 12 จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลเจดียหลวง ประกอบดวย   

 ๑. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง  กรรมการ 
 2. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง  กรรมการ 
 3. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเจดียหลวง  กรรมการ 
 4. ผูแทนประชาคม หมูท่ี 4  กรรมการ 
 5. ผูแทนประชาคม หมูท่ี 5  กรรมการ 
 6. ผูแทนหนวยงาน (พัฒนาการอําเภอ)  กรรมการ 
 7. ผูแทนหนวยงาน (ปศุสัตวอําเภอ)  กรรมการ 
 8. ผูทรงคณุวุฒิ (กํานันตําบลเจดียหลวง)  กรรมการ 
 9. ผูทรงคณุวุฒ ิ   กรรมการ 
 10. ปลัดเทศบาลตําบลเจดียหลวง  กรรมการ 
 11. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียหลวง กรรมการ 
 

 ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง มีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
 1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ ง ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ
นายกเทศมนตรีตําบลตําบลเจดียหลวง เพื่อใหนายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวงเสนอตอสภาเทศบาลตําบลเจดีย
หลวง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว 
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 4. แตงตั้งอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง ลําดับที่ (1) ถึง (11) ใหมีวาระ
อยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคดัเลือกอีกได 
  

 ท้ังนี ้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่       เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕61 
 

(.............................................) 
นายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง 



- 30 - 
 
 
 

 

 
            

คําสั่งเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
ที.่............./ ๒๕61 

เรื่อง  แตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตําบลเจดียหลวง 

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

 ตามที่เทศบาลตําบลเจดียหลวงไดมีคําสั่ง ที่ 214/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลเจดียหลวงไปแลว นั้น 
 

เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 28 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และมติการประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จึงแตงตั้ง
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวง ดังนี ้
  

 ๑. ....................................................   ประธานกรรมการ 
 2. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียหลวง  กรรมการและเลขานุการ 
    

 ท้ังนี ้ ตั้งแตวันที่  14  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 เปนตนไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕61 

 
 
 

(.............................................) 
นายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง 
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ประกาศเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  
------------------------------------------------- 

 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

 

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเจดียหลวงไดประชุมครั้งท่ี 
.........../2561 เม่ือวันที่...........เดือน........................... พ.ศ.2562 พิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2562) เปนที่เรียบรอยแลว และนายกเทศมนตรีตําบลเจาพระยาเสนอรายงานดังกลาวตอสภาเทศบาล
ตําบลเจดียหลวง ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที.่........ ครั้งที่......../๒๕61 เม่ือวันที.่..........เดือน...................
พ.ศ............... เทศบาลตําบลเจดียหลวงจึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่………..เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 

 
 

  (.............................................) 
นายกเทศมนตรีตําบลเจดียหลวง 

 
 
 

 
 
 
 

 


