
- 1 - 
 

ค ู่มือ 

การปฏิบติังานตามภารกิจหลกั 

งานวิเคราะหน์โยบายและแผน  

สาํนกัปลดัเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

งานวิเคราะหน์โยบายและแผน สาํนกัปลดัเทศบาล 

เทศบาลตําบลสนักาํแพง อําเภอสนักาํแพง จงัหวดัเชียงใหม ่

 



- 2 - 
 

 

คำนำ 
  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล  
เล่มนี ้จ ัดทำขึ ้น เพื ่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัดเทศบาล ตามกระบวนงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ ่น กระบวนงานงบประมาณ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การโอนและเปลี ่ยนแปลง
งบประมาณ เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติงาน
ด้านการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณให้เป็นแนวทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปสู่
การปฏิบัติบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ต่อไป 
 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันกำแพง 
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บทนำ 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่ง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีลักษณะสายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานวิจัยจราจร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย 
จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ และจัดทำ
เอกสารรายงานต่างๆ ทางด้านการจราจร ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การบริหาร การคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และโครงการระดับจังหวัด หรือ
ระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 สำนักปลัดเทศบาลได้มีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล โดยได้
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ดังน้ี 
  1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที ่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและ
ประเมินแผนทุกระดับ 
 2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของโครงการเพ่ือเสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 3) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นๆที่เสนอบริการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการ
ประเมินผลงานแผน 
 4) งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน 
 5) งานจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 6) งานสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
 7) งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ 
 8) งานบันทึกระบบโปรแกรม E-plan ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 9) งานมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ พร้อมบันทึกข้อมูล E-energy 
 10) จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเอกสารการโอนเปลี ่ยนแปลง
งบประมาณ และการแก้ไขคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 11) งานบันทึกข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และ
การแก้ไขคำช้ีแจงงบประมาณ ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
 12) ปฏิบัติงานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
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บทที่ 2 
การปฏิบัติตามภารกิจหลัก 

 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เป็นภารกิจที่

ต้องดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนดไว้ ดังน้ี 
1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทัง้เพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง 
2) การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 
3) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
4) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการแก้ไข      

คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
5) การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (e-Plan) 
6) การบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด้าน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการแก้ไขคำช้ีแจงงบประมาณ 
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แนวทางการดำเนินการตามภารกิจหลัก 
 

1. การจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีการเปลี่ยนแปลง
การจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่มีระยะเวลาสี่ปี ถัดมากระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได้กำหนดระยะเวลาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่ม
จังหวัดตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการกิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 

แนวทางการจัดแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
กระทรวงมหาดไทยแจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พร้อมทั ้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นระยะเวลาห้าปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยสรุปสาระสำคัญที่
เก่ียวข้องดังน้ี   

1. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางที่ได้แจ้งซักซ้อม 
2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 

2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอำเภอตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอำเภอตามลำดับให้เป็นปัจจุบัน 

2.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดให้แล้วเสร็จ แล้วแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้า
โครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนด 

3. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
3.1 การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ให้เทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

3.2 การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น สามารถนำข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่
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ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยในการจัดทำประชาคมท้องถิ่นให้ดำเนินการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

4. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ไปสู่การปฏิบัติ 
4.1 เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เมื่อสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในวิธีการ
งบประมาณและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าเกณฑ์ราคากลางหรือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะ มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 โดยไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4.2 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) แล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีความประสงค์ที ่จะดำเนินการทบทวน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้เป็นปัจจุบันก็สามารถดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. การกำกับดูแล 
5.1 ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานอื่น โดยถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ 

5.2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา 
อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณากำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ทั้งน้ีต้องคำนึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นสำคัญ 

 
ขั้นตอนการดำเนนิการ 

๑)  แต่งตั ้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง โดยกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของคณะกรรมการให้ชัดเจนและดำเนินการให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 

๒)  ขออนุมัติดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่นพร้อมช้ีแจงวัตถุประสงค์ ความสำคญัและความ
จำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเทศบาล 

๓)  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
๓.๑)  การรวบรวมปัญหาและความต้องการจากประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งจากการจัด

ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนภายในเขตเทศบาลและการจัดประชาคมระดับตำบล 
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๓.๒)  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์ของเทศบาลในปัจจุบัน 
 ๓.๓)  การรวบรวมโครงการจากหน่วยงานภายในและภายนอกเทศบาล 
๔)  จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับ

ตำบล ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือรับทราบแนวทางการพัฒนาเทศบาล และปัญหาความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนาเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๕)  จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง เพ่ือจัดทำ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุในร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๖)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง 

๗)  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๘)  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง เสนอร่างแผนพัฒนาทอ้งถิ่นที่ผ่านการ

พิจารณาเห็นชอบต่อนายกเทศมนตรีตำบลสนักำแพง 
๙)  นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑๐) จัดทำรูปเล่มเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมจัดส่งให้หน่วยงานภายในและภายนอก

เทศบาล เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการพัฒนาต่อไป 
 
การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน  

“ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่นที่
เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
“ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
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สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตร 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนบัแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

“ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เกี ่ยวกับโครงการ
พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

 

2. แผนการดำเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยแผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนา ที่บรรจุในแผนการดำเนินงานมีที่มาจาก 
 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 
 2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ  (ถ้ามี) 
 3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ 
ที่ดำเนินการในพื้นที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
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วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม ที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

ในปีงบประมาณน้ัน 
2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
4. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงานเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ

ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการดำเนินงาน
และการประเมินผล  

ห้วงเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน  

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่าง
แผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  นำร่าง
แผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน สามารถเขียนเปน็แผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหน่ึงคน
ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิน่ให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

หน่วยงานอ่ืน 
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 กรรมการให ้ม ีวาระอย ู ่ ในตำแหน่งคราวละสี่ป ีและอาจได ้ร ับการค ัดเล ือกอ ีกได้ (ระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561)  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังน้ี 
 1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561)  
 4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)
เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย 

 1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน  ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนนประกอบด้วย 
 (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
 (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
 (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
 (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
 (8) แผนงาน 5 คะแนน 
 (9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนนเกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย 
 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
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 2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนนประกอบด้วย 
 (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
 (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
 (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
5 คะแนน 
 (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
 (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 5 คะแนน 
 (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
 (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่ง
ย่ังยืนภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
 (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
 (11) มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 คะแนน 
 (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 คะแนนรวม 100 คะแนนเกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทศัน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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4. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
เขตการปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วง
อายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ำ) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(3)  

 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ินรวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคบัใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

(3)  
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 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0  

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

 วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

(5)  

 แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องทำตามอำนาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจำดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ท่ีจะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning)  
 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี
จริง ท่ีจะนำไปสูผ่ลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  
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3.8 แผนงาน 
 
 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินท่ีมีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ินใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีนำไปสู่การพัฒนาท้องถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเด็นการพจิารณา คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม 
          แห่งชาติ 

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคัง่ 
ย่ังยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ (SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 

 

 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนท่ีไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี
ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative)  

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนนำไปสูก่าร
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ 
บูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ี
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านเกษตรและแหล่งน้ำ) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 
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5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพท่ีอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะทำท่ีไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โ ค ร ง ก า ร ม ี ค ว า ม
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

 

 

 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ 
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิท่ี
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ 
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสรา้งเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลีย่นจากการผลิตสนิค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชงินวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเนน้ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสรา้งสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลว้ต่อยอดความได้เปรียบเชงิเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชวีภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ  

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหนึ่งการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 (5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ค ว า ม ย า ก จ นห ร ื อ ก า ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ

เป็นโครงการท่ีดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการท่ีประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้
ท้องถ่ินมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ

(5)  
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล ้องก ับ เป ้ าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคญั 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)  (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาด
เคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปต้ังงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏ 
ในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ี
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ี
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที ่ 2 พ.ศ.2559 กำหนดว่า ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) กำหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
 7.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
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  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton 
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
         (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method 
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
  (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 
(Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
 7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 7.4 วัดผลน้ันได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
 
4. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การโอนเปลี ่ยนแปลงงบประมาณและการแก้ไขคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
กำหนดแนวทางดังน้ี 

4.1 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
การจัดทํางบประมาณให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทํา 

งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า 
หน่วยงานคลังรวบรวมรายการการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคํานวณขอ        
ตั้ง งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ เจ้าหน้าที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และ
แก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อ คณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้
ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจําปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะนําร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี เสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงาน
ให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดทราบ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น เทศบาล
ตำบลกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ 
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4.2 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
 1) การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ยกเว้นการ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอํานาจ
อนุมัติ ของผู้บริหารท้องถิ่น ยกเว้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

 3) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
ไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่าย  

 4) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้แล้วหากมิได้เพ่ิมวงเงิน
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 

 5) การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับและ 
งบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้ง 
การประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน  

การบริหารงบประมาณ  
 1) การทําแผนการดำเนินงาน เมื ่อหน่วยงานได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วให้ทําแผนการ
ดำเนินงาน โดย กําหนดกิจกรรมที่จะทํา และจํานวนเงินที่จะใช้ในช่วงเวลาต่างๆ ให้เหมาะสมกับกําลังเงินที่
ประมาณการจะได้รับ  
 2) ดําเนินการใช้งบประมาณตามแผนการดำเนินงาน โดยการขออนุมัติเงินตามระเบียบของ
หน่วยงาน  
 3) การตรวจสอบ เมื่อมีการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว ต้องมีการตรวจสอบว่าได้ใช้จ่ายเงินไปตามจริงที่
เบิกไป หรือไม่  
 4) การรายงาน เป็นวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินผล ให้มีการรายงานผลงานที่ได้
ปฏิบัติไป แล้วเป็นระยะ ๆ เพ่ือสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานที่กําหนดไว้ว่ามีความ
คืบหน้าไป ประการใด และจะต้องใช้เป็นผลในการต้ังงบประมาณในปีต่อไปด้วย 

การควบคุมงบประมาณ  
ให้ผู ้บริหารท้องถิ ่น และเจ้าหน้าที ่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุม งบประมาณ

รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือและให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ีด้วย คือ  

(1) ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน  
(2) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอ่ืนเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน และหน้ี  
(3) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหน้ีผูกพัน 

การรายงาน  
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งสําเนางบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในระยะเวลา
ไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  

2. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจําปี 
งบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงานองค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื ่อให้ประชาชนทราบภายในกําหนดสามสิบวันตามแบบที่อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนด แล้วส่งสําเนารายงานการรับ - จ่ายเงินดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบและ
เก็บเป็นข้อมูล ระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้นแล้วให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นทราบ
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กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณรายจ่าย 
ของเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสนักำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ลำดับ กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ระเบยีบ ข้อกฎหมาย 

หนังสือสั่งการ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการดำเนนิการ หมายเหตุ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น/
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.1 ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.2 ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561

- ดำเนินการเมื่อ
คณะกรรมการ ชุดเดิมหมด
วาระแล้ว (คณะกรรมการ
แต่ละชุดมีวาระอยู่ใน
ตำแหน่งคราวละสี่ปี)/
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

 

2 การจัดประชาคมระดับ
ตำบล 

4.1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี ่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที ่เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่เพื ่อนำมา
กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
4.2 รวบรวมปัญหา ความต้องการ และข้อมูล แผนงาน/โครงการ ของ
ทั้ง 23 หมู่บ้าน ที่จัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วนจากการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านมาพิจารณา 
4.3 เสนอความต้องการเร่งด่วนในภาพรวมและระดับตำบล รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมทุกประเด็นปัญหาตามลำดับ 
4.4 สรุปประเด็นปัญหาทั้งหมดเพื่อพิจารณาจัดลำดับและลงมติ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
- บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคม ระดับตำบล 
- ภาพถ่าย 

- ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกำหนดวัน เวลา 
และสถานที่โดยคำนึงถึง
ความสะดวกของผู้เข้าร่วม
ประชุม 

 

 



- 23 - 
 

ลำดับ กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนนิงาน ระเบยีบ ข้อกฎหมาย หนังสอืสั่งการ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการดำเนนิการ หมายเหตุ 

5 การจัดทำร่าง
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

- ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อาจใช้
ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจบุันมาทบทวน
และปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยใน
ระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ให้จัดทำประชาคมในระดับตำบลสำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล ระดับชุมชน
เมืองสำหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสำหรับ
เทศบาลนคร ทั้งนี้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาส
ต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 22 
มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย           
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6267 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560 
- ใหท้บทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่กำหนดไว้ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 
 

- จัดทำหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนตุลาคม ก่อน
ปีงบประมาณถัดไป 
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5 5.1 ขั้นตอนการจัดทำ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

1) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิที่
เกี ่ยวข้อง เพื ่อแจ้งแนวทางการพัฒนาเทศบาล รับทราบ
ปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อ
นำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำ
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล
ในแผนพัฒนาหมู ่บ ้านพิจารณาประกอบการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลส ันกำแพง รวบรวมแนวทางและข ้อม ูลจาการ
ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลนำมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถ ิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง 
3) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพงพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพื ่อเสนอ
นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง 
4) เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ให้นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เพื่อพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลสันกำแพง 
- ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล 
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2566 - 2570) 
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5 5.1 ขั้นตอนการจัดทำ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) 

5) เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
แล้ว ให้แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่
เกี ่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล  
สันกำแพงทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และ
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลสันกำแพง 
- ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล 
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2566 - 2570) 

 

 5.2 การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ 

7.1 ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
7.2 ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 
2570) ให้ประชาชนทราบ 
7.3 จัดส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ให้
อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7.4 เทศบาลใช้แผนพัฒนาทอ้งถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนฯ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 
- บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- รายงานให้ผูก้ำกับดูแลในระดับ
อำเภอทราบ 
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น          
ให้ประชาชนทราบ ผ่านทางประธาน
ชุมชนและทางเว็บไซต์เทศบาล

- ดำเนินการเมื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ขั้นตอนของระเบียบฯ 
เรียบร้อยแล้ว 
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 5.2 การนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติ (ต่อ) 

7.5 ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกินศักยภาพเพื่อเสนอ
คณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 
- บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- รายงานให้ผูก้ำกับดูแลในระดับ
อำเภอทราบ 
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น          
ให้ประชาชนทราบ ผ่านทางประธาน
ชุมชนและทางเว็บไซต์เทศบาล

- ดำเนินการเมื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ขั้นตอนของระเบียบฯ 
เรียบร้อยแล้ว 

 

6 การจัดทำแผนการ
ดำเนนิงาน 

6.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ อปท.หน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของ อปท. 
8.2 จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
8.3 คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนดำเนินงาน 
8.4 ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 
 

- ใหจ้ัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น
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7 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

7.1 ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
9.3 ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
9.4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
9.5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว 
9.6 ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 
- แผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

- ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา    
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของ  
ทุกๆ ปี 

 

8 การจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำป ี

1. การจัดเตรยีมงบประมาณ 
- การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ. 
- ทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 
(เดือนมีนาคม) 
 
 
 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 
 

เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  
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ลำดับ กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนนิงาน ระเบยีบ ข้อกฎหมาย หนังสอืสั่งการ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการดำเนนิการ หมายเหตุ 

8 การจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี (ต่อ) 

- รวบรวมข้อมลูประมาณการรายจ่าย (15 เมษายน)   
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในและภายนอก 
- กองคลังประมาณการรายรับ (15 พฤษภาคม) 
- เจ้าหน้าที่งบประมาณ (ปลดัเทศบาล) พิจารณา 
ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลประมาณการรายรับและประมาณ
การรายจ่ายในเบื้องต้น แล้วเสนอคณะผู้บรหิาร (30 
พฤษภาคม) 
- จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอคณะ
ผู้บริหาร (ภายในวันที่ 30 มถิุนายน)  
- จัดเตรียมเอกสารงบประมาณ (ภายในเดือนกรกฎาคม) 
- นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี เข้าสู่ระบบ e-LAAS 
ตามแบบที่กำหนด เพื่อให้สามารถนำเข้าสู่แผนงาน/งาน 
ตามระบบและวิธีงบประมาณ 
- ผู้บริหารเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภา
ท้องถิ่น (ภายใน 15 สิงหาคม) 
2. การอนุมัติงบประมาณ 
- สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 
- ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณไปยัง
นายอำเภอ เพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติ  
 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 

เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  
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ลำดับ กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนนิงาน ระเบยีบ ข้อกฎหมาย หนังสอืสั่งการ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการดำเนนิการ หมายเหตุ 

8 การจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี (ต่อ) 

- ผู้ว่าราชการ/นายอำเภอพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติและส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวัน 
- นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ 
- ประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ 
การบริหารงบประมาณ 
- ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบ
ร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอก
งบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย 
- ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่
สิ้นสุดให้ประชาชนทราบ 
- รายงานการรับ-จ่าย ใหผู้้ว่าราชการจังหวัดทราบ

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 

เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  

9 การบันทึกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
(e-Plan) 

1) การเข้าสู่ระบบ “Node Code” “Username” 
“Password” ตามที่กรมฯ ได้กำหนดให้ 
2) บันทึกข้อมลูตามเมนูที่กำหนดไว้ในระบบ e-Plan ดังนี้ 
    - ข้อมูล อปท. 
    - ข้อมูล ประชากรและชุมชน 
    - วิสัยทัศน์ 
    - ยุทธศาสตร์ อปท. 
    - จัดทำแผน 
    - บัญชีครุภัณฑ์ 
    - อนุมัติแผน 
    - เปลี่ยนแปลงแผน

ตามแนวทางและหนังสือสั่งการที่กรม
ส่งเสริมฯ ได้กำหนดไว้ 

ดำเนินการเมื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จสิ้น
ตามขั้นตอนของระเบียบฯ 
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ลำดับ กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนนิงาน ระเบยีบ ข้อกฎหมาย หนังสอืสั่งการ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการดำเนนิการ หมายเหตุ 

10 การบันทึกข้อมูลใน
ระบบบันทึกบญัชีของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ด้าน
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี การโอน
เปลีย่นแปลง
งบประมาณและการ
แก้ไขคำชี้แจง
งบประมาณ 

- บันทึกขออนุมัติการโอนเงินหรือการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของกองงานที่ประสงค์จะมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเสนอผู้บริหาร 
- นำเข้าข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเข้า
สู่ระบบ e-LAAS 
- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น (ระเบียบฯ ข้อ 26) ยกเว้น 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ทีท่ำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น (ระเบียบฯ ข้อ 27) 
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับหรือ
งบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ระเบียบฯ ข้อ 28) 
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น (ระเบียบฯ ข้อ 29) 
 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 

- ดำเนินการระหว่างการ
จัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 
- ดำเนินการเมื่อมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือ
การแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ 
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ลำดับ กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนนิงาน ระเบยีบ ข้อกฎหมาย หนังสอืสั่งการ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการดำเนนิการ หมายเหตุ 

10 การบันทึกข้อมูลใน
ระบบบันทึกบญัชีของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ด้าน
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี การโอน
เปลีย่นแปลง
งบประมาณและการ
แก้ไขคำชี้แจง
งบประมาณ (ต่อ)

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณ
รายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศ
โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 

- ดำเนินการระหว่างการ
จัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 
- ดำเนินการเมื่อมีการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือ
การแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณ 

 

 

 

 

 

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


