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บทท่ี 1 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
 จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 ส่วนที่ 3 
เรื่อง หน้าที่ของเทศบาล มาตรา 50 เทศบาลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาล มีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2. ให้มี และบ ารุงทางบกและทางน้ า 

 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 4. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นคุ้มครอง 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 
11 กุมภาพันธ์ 2548 ก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจ โดยจัดท าคู่มือก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแชะมีเป้าประสงค์ในการน ามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ได้มาใช้
ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดท าแผนหรือ
โครงการนั้นผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 
 คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งในการท างานทั้งกับหัวหน้า
งานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จัดท าขึ้นไว้เพ่ือจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานออกมาเป็นระบบ
และครบถ้วน 
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  

- เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
- ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น 
- มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานที่ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและเก่ียวข้องกับคนหลายคน 

- สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสทบทวนภาระหน้าที่ของหน่วยงานของตนว่ายังคงมุ่งต่อจุดส าเร็จของ
องค์การโดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่ เพราะจากสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจท าให้หน่วยงานต้องให้
ความส าคัญแก่ภาระบางอย่างมากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า/ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือจุดส าเร็จของการท างานของแต่ละ
งานออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้การท างานเกิดประโยชน์ต่อองค์การโดยส่วนรวมสูงสุด และเพ่ือใช้มาตรฐาน
การท างาน/จุดส าเร็จของงานนี้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไปด้วย 
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3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบความคาดหวังอย่าง
ชัดแจ้งว่า การท างานในจุดนั้น ๆ ผู้บังคับบัญชาจะวัดความส าเร็จของการท างานในเรื่องใดบ้าง ซึ่งย่อมท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับวิธีการท างานและเป้าหมายการท างานให้ตรงตามที่หน่วยงานต้องการได้และส่งผลให้เกิด
การยอมรับผลการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วว่าท างานอย่างไรจึงจะถือได้ว่ามีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร เพ่ือให้หัวหน้า
หน่วยงานสามารถมองเห็นศักยภาพของพนักงาน เนื่องจากการท างานทุกหน้าที่มีจุดวัดความส าเร็จที่แน่นอนเดิ่นชัด 
หัวหน้างานจึงสามารถใช้ทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ประโยชน์ของกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
 ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีต่อองค์กรและผู้บังคับบัญชำ 
 1. การก าหนดจุดส าเร็จและการตรวจสอบผลงานและความส าเร็จของหน่วยงาน 
 2. เป็นข้อมูลในการประเมินค่างานและจัดชั้นต าแหน่งงาน 
 3. เป็นคู่มือในการสอนงาน 
 4. การก าหนดหน้าที่การงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 
 5. การควบคุมงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 6. เป็นคู่มือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 7. การวิเคราะห์งานและปรับปรุงงาน 
 8. ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษางานและสามารถท างานทดแทนกันได้ 
 9. การงานแผนการท างาน และวางแผนก าลังคน 
 10. ผู้บังคับบัญชาได้ทราบข้ันตอนและสายงานท าให้บริหารงานได้ง่ายขึ้น 
 11. สามารถแยกแยะล าดับความส าคัญของงาน เพ่ือก าหนดระยะเวลาท างานได้ 
 12. สามารถก าหนดคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่จะรับได้ง่ายขึ้นและตรงมากขึ้น 
 13. ท าให้บริษัทสามารถปรับปรุงระเบียบแบบแผนการท างานให้เหมาะสมยิ่งข้ึนได้ 
 14. ยุติความขัดแย้งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานระหว่างหน่วยงาน 
 15. สามารถก าหนดงบประมาณและทิศทางการท างานของหน่วยงานได้ 
 16. เป็นข้อมูลในการสร้างฐานข้อมูลของบริษัทต่อไปนี้ 
 17. การศึกษาและเตรียมการในการขยายงานต่อไปนี้ 
 18. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลงานและปริมาณก าลังคนของหน่วยงานได้ 
 19. ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น   
 20. เกิดระบบการบริหารงานโดยส่วนร่วมส าหรับผู้บังคับบัญชาคนใหม่ในการร่วมกันเขียนคู่มือ 
ประโยชน์ของคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่มีต่อผู้ปฏิบัติงำน 
 1. ได้รับทราบภาระหน้าที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น 
 2. ได้เรียนรู้งานเร็วขึ้นทั้งตอนที่เข้ามาท างานใหม่/หรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 3. ได้ทราบความหวัง (Expectation) ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อตนเองชัดเจน 
 4. ได้รับรู้ว่าผู้บังคับบัญชาจะใช้อะไรมาเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. ได้เข้าใจระบบงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน 
 6. สามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันได้ 
 7. เข้าใจหัวหน้างานมากข้ึน ท างานด้วยความสบายใจ 
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8. ไม่เก่ียงงานกัน รู้หน้าที่ของกันและกันท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
 9. ได้ทราบจุดบกพร่องของงานแต่ละข้ันตอนเพ่ือน ามารปรับปรุงงานได้  
 10. ได้เรียนรู้งานของหน่วยงานได้ท้ังหมด ท าให้สามารถพัฒนางานของตนเองได้ 
 11. มีขั้นตอนในการท างานที่แน่นอน ท าให้การท างานได้ง่ายขึ้น 
 12. รู้จักวางแผนการท างานเพ่ือให้ผลงานออกมาตามเป้าหมาย  
 13. สามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์งานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
 14. สามารถแบ่งเวลาให้กับงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 15. รู้ขอบเขตสายการบังคับบัญชาท างานให้การประสานงานง่ายขึ้น 
 16. ได้เห็นภาพรวมของหน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่ายงานเดียวกันเข้าใจงานมากข้ึน 
 17. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะมีสิ่งที่อ้างอิง 
 18. ได้รับรู้ว่าตนเองต้องมีการพัฒนาอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ 
 19. ได้เรียนรู้และรับทราบว่าเพ่ือนร่วมงานท าอะไร เข้าใจกันและกันมากข้ึน 
 20. ได้รับรู้ว่างานที่ตนเองท าอยู่นั้นส าคัญต่อหน่วยงานอย่างไร เกิดความภาคภูมิใจ 
อ ำนำจหน้ำที่ตำมแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 
  1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  2. การจัดให้มี และบ ารุงรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า 
  3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
  4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  5. การสาธารณูปการ 
  6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
  7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  9. การจัดการศึกษา 
  10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  13. การให้มี และบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  14.การส่งเสริมกีฬา 
  15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรการพัฒนาท้องถิ่น 
  17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  18. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  20. การให้มี และควบคุมสุสาน และการรักษาพยาบาล 
  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
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  22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ 
สาธารณสถานอื่น ๆ  
  24. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
  25. การผังเมือง 
  26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
  27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  28. การควบคุมอาคาร 
  29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินกิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

บทที่ 2 
 

กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 
กระบวนงำน : กำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลพ่อมิ่ง 

แนวทำงระเบียบกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด าเนินการวางแผนพัฒนา โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ต้องมีการปรับปรุงแผนพัฒนาต าบล 3 ปี เป็นประจ าทุกปี ซึ่งการปรับปรุงแผนจะต้องน าข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล ปัญหาความต้องการท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน ามาเปรียบเทียบและให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลตากแดดได้ท าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
แผนพัฒนาต าบล 3 ปี  เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลแชะ  และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการวางกรอบการท างาน
การพัฒนาต าบลต่อไป 

ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 
  แผนพัฒนาสามปี เป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดง
แนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน มีโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็น
ระยะเวลา 3 ปี และการแสดงความเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลใช้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือที่
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตาม
จุดประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559  

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนสำมปี 
  1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผน 3 ปี 
และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
  2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

แผนพัฒนำสำมปี มีลักษณะกว้ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
  3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 
  4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
 
 



 

 

 

• แผนพฒันา

เศรษฐกจิฯ 
• นโยบายของรฐับาล/ 

 แผนการบรหิาร

ราชการ 

 แผ่นดิน 
• ยทุธศาสตรก์ลุม่

จงัหวดั/ 

  จงัหวดั/อ าเภอ 
• นโยบายผูบ้รหิาร

ทอ้งถิ่น 
• ภารกจิตามอ านาจ

หนา้ที่ 
• ปญัหาความตอ้งการ 

ของประชาชน/แผน

ชมุชน 
• ขอ้มูล 

โครงการ 

กจิกรรม 

วิสยัทศัน ์
พนัธกจิ 

จุดมุ่งหมาย 
ยทุธศาสตร ์
แนวทางการ

พฒันา 

หมวด 

รายจา่ย

ต่างๆ 

แผนการ 
ด าเนินงาน 
(ปฏทิิน 

การท างาน) 

 ปจัจยัน าเขา้ แผน 
  ยุทธศำสตร ์

งบประมำณ 
รำยจ่ำย อปท. 
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สรุปควำมเชื่อมโยง 
แผนพัฒนำระดับต่ำงๆ กับ แผนพัฒนำท้องถิ่น และงบประมำณท้องถิ่น 
 

   

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผน 
   พัฒนำสำมปี 
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Work  Flow  กระบวนงำน  
 การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแผนผังการท างาน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ  และความสัมพันธ์ก่อน - 
หลัง ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนงาน  ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยท าความเข้าใจกระบวนการท างานที่ง่ายขึ้น
และแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work  Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

ประชาคม 

 
 
 
 

ก.พ. - มี.ค. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.ส านักงานปลัดฯ/
ค ก ก . จั ด ท า แ ผ น /
คกก.สนันสนุนแผนฯ 

รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/
ความต้องการจาก

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าประชาคมระดับ

ต าบล 

 
 
 

 
N 

มี.ค. - พ.ค. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก.จัดท าแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

 
จัดท าร่างแผนฯ 

 
 

                                Ye 
                                   
 

พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
คกก./จนท.ส านักงาน
ปลัดฯ 

 
ประชุม คกก.จัดท าแผน/

คกก.สนับสนุนแผนฯ 
 

 
 
 N พ.ค. - มิ.ย. 

จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.ส านักงานปลัดฯ/
คกก.จัดท าแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

เสนอสภาฯพิจารณา
เห็นชอบ 

                                   Y  
                                
 

มิ.ย. 
จนท.วิเคราะห์ฯ/หัวหน้า
ส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
สภาฯ 

ประกาศใช้ 
 
 
 

มิ.ย. ผู้บริหารท้องถิ่น 

ควำมหมำยสัญลักษณ์ 

 

 

 

              จดุเร่ิมต้นและสิน้สดุของกระบวนงาน 

 
              กิจกรรมและการปฏิบตัิงาน 
              การตดัสนิใจ เช่น การตรวจสอบ การอนมุตัิ 

           แสดงถึงทศิทางหรือการเคลือ่นไหวของงาน 

 
             จดุเช่ือมตอ่ระหวา่งขัน้ตอน 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

1.  ประชำคมหมู่บ้ำน 
 

2.  รวบรวมน ำข้อมูลปัญหำ/ควำมต้องกำร/โครงกำรจำกำกรประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อประชุมคณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลและคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำล 

 
3.  ประชำคมระดับต ำบล 

 

4.  เสนอร่ำงแผนพัฒนำสำมปีต่อสภำเทศบำลให้ควำมเห็นชอบ 
 
 
 

5.  ประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 
 

6.  รำยงำนอ ำเภอ  จังหวัด  กระทรวงทรำบ 

7.  ประกำศให้ทรำบเป็นแผนพัฒนำต ำบล 
 

8.  ฝ่ำยบริหำร  และเจ้ำหน้ำที่งบประมำณจัดท ำเป็นเทศบัญญัติ 

9.  เสนอให้สภำเทศบำลให้ควำมเห็นชอบ 

10.  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติ 

11.  นำยกเทศมนตรีลงนำมประกำศเป็นเทศบัญญัติ 

12.  ฝ่ำยบริหำรจัดกำรบริหำรโครงกำร 

-จัดท ำเอง 
- สนับสนุนงบประมำณ 

 

13. ประชำชนติดตำมโครงกำรต่ำง ๆ  

-  ตรวจสอบงบประมำณ 

-  เสนอโครงกำร 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
จากแผนผัง/ขั้นตอนการจัดท าแผนสามปี หลังจากท่ีได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 

แนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสาม 
ปีซ่ึงได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทางให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 

1. หนว่ยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค ์
ความส าคัญและความจ าเป็นไปการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจทีจะต้องด าเนินการ 
ตอไปนี้และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ผ่านปลัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นถิ่นอนุมัต ิ

2. หนว่ยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการทีไ่ดร้ับอนุมัตใิห้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ไดแ้ก่คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หนว่ยงานภายในขององคก์รปกครองสวน 
ท้องถิ่นและประชาชน 
ขั้นตอนที่ 2 กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อ มูลที่เก่ียวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น 
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมรวมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประชาคมท้องถิ่นและสวนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือรวมกันพิจารณาโดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรกให้ 
เวทีการประชุมรวมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางท่ีสมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท า 
แผนพัฒนาสามปเีพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 

3. เมื่อไดแ้นวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้าง 
ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการ 
พัฒนา 

4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ 
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
(2) ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของ 

ชุมชนที่สอดคล"องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
(3) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรลุในแผนพัฒนาสามปีไดอ้ย่าง 

เหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว"เพ่ือท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วย 
(4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในชั้นของการพิจารณา 

ก าหนดกิจกรรม องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังตอไปนี้ 
- งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข"ามารวมด าเนินการ หรือภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ 

เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอยางน้อยสามประเภท คือ 
- โครงการที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง กลา่วคือ มีขีดความสามารถท้ังทางด้านก าลังเงิน 

ก าลังคน วัสดุอุปกรณ ์และความรู"ทางด้านกายบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 
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- โครงการที่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด า เนินการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไมสามารถหรือไมประสงค์จะ
ด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของ
ทางราชการ 

- โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ทั้งราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอ่ืนๆ และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็น
หนว่ยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้ รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะ 
ขั้นตอนที่ 3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ ข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นตอการจัดท า
แผนพัฒนาสามปซีึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ ว่ายุทธศาสตร์การ
พัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใดและจะเก็บ
ข้อมูลจากแหลงใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมไดอ้ย่างถูกต้อง 

2. การวิเคราะห์ ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
- การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
- การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
- การตัดสินใจเลือกแนวทางพัฒนาใน ห้วงสามปี 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอที่ 

ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผล 
การพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงประมาณและในเชิงคุณภาพ 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
หลังจาการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 รวมกันคัดเลือก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล"องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชน 
ในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา 
สามปีก็ได้) 

ในกรณีที่เห็นวามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไมได้ก าหนดไว"ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มีความ 
จ าเป็นเร่งดวนที่จะต้องก าหนดขึ้น ก็อาจก าหนดขึ้นได้แตท่ั้งนีต้้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความ 
สอดคล้องกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศนก์ารพัฒนาท้องถิ่น (และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาตอไป) 

3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการ

ด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่าง
กัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องรวมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญ
ดังกล่าวไมได้หมายความวาแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้ววาต้องด าเนินการแต่ในห้วง
ระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น อาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติ 
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วิธีการจัดล าดับความส าคัญ มีหลายวิธี ต้ังแตว่ิธีงาย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใช้วิธีการ 
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน เพ่ือน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับความส าคัญที่

เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale หรือวิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอ่ืนๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแตล่ะแหงสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติไดต้ามความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
หลังจากจัดล าดับแนวทางพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะต้องตัดสินใจวาจะน าแนวทางการพัฒนาเหลานั้นมาด าเนินการแต่
ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ ถึงความเป็นไปในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้
การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยันการจัดล าดับวามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
จริงหรือไม จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดออ่น โอกาสและอุปสรรคอีกครั้ง 
ขั้นตอนที่ 4 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 

1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือก 
วัตถุประสงคข์องยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถปุระสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล"องกับแนวทางการพัฒนาในช่วง
สามปี โดยน าวัตถุประสงคด์ังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงคข์องแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
ขั้นตอนที่ 5 กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ 
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้น การศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปี
แรกของแผนพัฒนาสามปีเพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
ขั้นตอนที่ 6 กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิน่ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเสนอรางแผนพัฒนาสามปีและรับฟัง 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ตอไป 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
ขั้นตอนที ่7 กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปี 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรวมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล"องกับ 
ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยใหน้ าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูล 
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา 
ความต้องการและข้อมูลน ามาจัดท ารางแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีส าหรับ 

องคก์ารบริหารสวนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปีตอสภาองค์การบริหารสวนต าบลเพ่ือให้ 
ความเห็นชอบกอ่นแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
ประโยชน์ของแผนพัฒนา 3 ปี 
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การจัดท าแผนสามปี เป็นเครื่องมือที่จะชวยให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นไดพิ้จารณาอย่าง 
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ทีอ่าจมีความเชื่อมโยง และสงผลทั้งในเชิง 
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคตอกัน เพ่ือให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดทรัพยากรการ
บริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วยเงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่งงบประมาณ
ภายนอกรวมทั้งมาตรการการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 

คน ซึ่งหมายถึงความรวมตั้งแตผู่้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
ซึ่งจะมีความแตกต่างหลักหลายทั้งด้านความรู" ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน า
ศักยภาพก าลังคนเหลานั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้องค์กรปกครองสวน 
ท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอยางกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีสวนในการ 
พัฒนาท้องถิ่นด้วย 

วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ท่ีจะสามารถน ามาใช้ในการ 
บริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการและใช้วัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับความ 
ก้าวหน้าของสังคมโดยสวนรวมไดอ้ย่างเทาทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพการบริหารจัดการ เป็น
สิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นศาสตร์และศิลป์ทีต่้องศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
ระบบติดตำมประเมินผล 

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นเทศบาลจ าเป็นต้องท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาส าหรับการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบได้ก าหนดองค์ประกอบของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคนผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสองคน หัวหน้าสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหนงคราวละสองปีและ
อาจไดร้ับการคัดเลือกอีกได ้
แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรสวนต ำบล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ข้อ 29 ไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้" 
ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผู้บริหาร 

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอตอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี
ทั้งนีใ้หป้ิดประกาศโดยเปิดเผยไมน้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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กำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำสำมปี 
จุดมุงหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินวามีการน าแผน 

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอยา่งแท้จริงเพียงใด และไดผ้ลเป็นอย่างไรเพื่อที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน 
ยุทธศาสตร์ได ้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับ 
ตอไปได ้ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมไดจ้ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต ่
ละแนวทางการพัฒนากอ่น เพ่ือน าไปสูการวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสองให้เห็นไดว้าการพัฒนาเป็นไป 
ในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศน์หรือไม ดังนั้นในขั้นต้นเทศบาล
ต าบลพ่อมิ่ง จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงอันน ามาสูบทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผล
การปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

กระบวนกำร ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลพ่อมิ่ง 
อ ำเภอปะนำเระ   จังหวัดปัตตำนี 

ล ำดับ กระบวนงำนบรกิำร ขั้นตอนกำรใหบ้รกิำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำ หมำยเหต ุ
1 ส ำนักปลัด 

กระบวนงำน : กำรจดัท ำ 
แผนพัฒนำเทศบำล 

    

2 แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
พัฒนำท้องถิ่น/ 
คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น 

1.1 ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
1.2 ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 
1 ข้อ 7 และ ข้อ 9 
 

- ด ำเนินกำรเมื่อคณะกรรมกำร
ชุดเดิมหมดวำระแล้ว ซ่ึง 
คณะกรรมกำรแตล่ะชุดมีวำระอยู่ 
ในต ำแหน่งครำวละสองปี 
- ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 

 

3 กำรเตรียมกำรจัดประชุม 
ประชำคมน้อยกว่ำร้อยละ 
70 ของครัวเรือนทั้งหมด 
 

2.1 คณะกรรมกำรพัฒนำแผนท้องถิ่นร่วมกับ
ส่วนรำชกำรผู้น ำชุมชนทุกหมู่บ้ำนก ำหนดวัน 
เวลำ และสถำนที่จัดเวทีประชำคม รูปแบบ 
กำรจัดเวทีประชำคมและระเบียบวำระ/ล ำดับ
กำรน ำเสนอ 
2.2 ประสำนส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องทรำบ 
เพ่ือน ำแผนงำน/โครงกำร เข้ำร่วมบูรณำกำร 
2.3 แจ้งอ ำเภอ/ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องเพ่ือ
เข้ำร่วมกระบวนกำร 
2.4 เชิญผู้แทนครอบครัวเข้ำร่วมเวทีประชำคม
ต้องไม่ 

- หนังสือเชิญอ ำเภอ/ส่วนรำชกำรที่ 
เกี่ยวขอ้งเขำ้ร่วมบูรณำกำร 
- แบบน ำเสนอแผนงำน/โครงกำร 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่หมวด 1 ข้อ 
10 (1) 

- ด ำเนินกำรภำยในเดือน 
กุมภำพันธ์ 
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ล ำดับ กระบวนงำนบรกิำร ขั้นตอนกำรใหบ้รกิำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำ หมำยเหต ุ
4 กำรประชุมประชำคม 

ระดับหมู่บ้ำน 
 
 

3.1 ผู้มำร่วมจัดเวทีประชำคม
ลงทะเบียนทุกคน 
3.2 ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง/ผู้น ำ
ชุมชน/ประชำชน/คณะกรรมกำร
หมู่บ้ำนน ำเสนอแผนงำน/โครงกำร 
เพ่ือบรรจุลงร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
3.3 จัดหมวดหมู่ข้อมูล แผนงำน/ 
โครงกำร 
3.4 วิเครำะห์ข้อมูลจัดล ำดับควำม 
ส ำคัญ 
3.5 เสนอแนวทำงแก/ไขทิศทำงกำร
พัฒนำหมู่บ้ำน 
3.6 ตรวจสอบเอกสำรสรุปผลกำร
ประชำคมเบื้องต้น และลงมติโดยกำร
ยกมือ 
3.7 บันทึกผลกำรประชุมประชำคม 

- หนังสือเชิญประชุม 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 3 ข้อ 
17 (1) 
- สมุดลงชื่อเข้ำร่วมประชุมฯ 
- บันทึกรำยงำนกำรประชุม
ประชำคมทุกหมู่บ้ำนทั้ง 4หมู่บ้ำน 
- ภำพถ่ำย 
- แบบประเมิน 
 

- ด ำเนินกำรระหว่ำงเดือน 
กุมภำพันธ์ - มีนำคม 
- ออกประชำคมทั้งหมด 4 
หมู่บ้ำน วันละ 1 หมู่บ้ำน
รวม  4  วัน 

 

5 กำรรวบรวมน ำข้อมูล 
ปญัหำ/ควำมต้องกำร/ 
โครงกำรจำกกำรประชำคม 
หมู่บ้ำน 
 
 
 

4.1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและ
เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง รวบรวมปัญหำ/
ควำมต้องกำร และรวบรวมข้อมูลของ
ทั้ง 4 หมู่บ้ำน 
4.2 จัดล ำดับควำมส ำคัญ ควำม
จ ำเป็นเร่งด่วนจำกกำรประชุม
ประชำคมหมู่บ้ำนเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

- แบบเสนอแผนงำน/โครงกำรแตล่ะ 
หมู่บ้ำนทั้ง 4 หมู่บ้ำน 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 3 ข้อ 
17 (2) 
- บันทึกรำยงำนกำรประชุม 

- ด ำเนินกำรทันที่
ประชำคมระดับ 
หมู่บ้ำนเรียบร้อยแล้วทั้ง 
4 หมู่บ้ำนภำยในเดือน 
มีนำคม 
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ล ำดับ กระบวนงำนบรกิำร ขั้นตอนกำรใหบ้รกิำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำ หมำยเหต ุ
6 ประชำคมระดับต ำบล  5.1 รวบรวมปัญหำ/ควำมต้องกำร 

และรวบรวมข้อมูล แผนงำน/โครงกำร 
ของทั้ง 4 หมู่บ้ำนที่จัดล ำดับจัดควำม 
ส ำคัญ ควำมจ ำเป็นเร่งด่วนจำกกำร
ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนมำพิจำรณำ 
5.2 เสนอควำมต้องกำรเร่งด่วนใน
ภำพรวมและระดับต ำบลรวมทั้ง
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมทุก
ประเด็นปัญหำตำมล ำดับ 
5.3 สรุปประเด็นปัญหำทั้งหมดเพ่ือ
พิจำรณำจัดล ำดับและลงมติโดยกำรยก
มือ 

- บันทึกรำยงำนกำรประชุม
ประชำคมระดับหมู่บ้ำน 
- สรุปประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร
ทั้ง 4 หมู่บ้ำน 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 3 ข้อ 
17 (2) 
- สมุดลงชื่อเข้ำร่วมประชุม
ประชำคมระดับต ำบล 
- บันทึกรำยงำนกำรประชุม
ประชำคมระดับต ำบล   - ภำพถ่ำย 

- ด ำเนินกำรทันทีหลังจำก 
รวบรวมข้อมูลกำร
ประชำคมระดับหมู่บ้ำน
ทั้ง 4 หมู่บ้ำน 
ภำยในเดือน เมษำยน 

 

7 จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำฯ  
 
 

6.1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
ประสำนกับประชำคมหมู่บ้ำนในกำร
รวบรวม วิเครำะห์ปัญหำ ควำม
ต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นและ
จัดท ำเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมให้ 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
6.2 คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำให้สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 

- บันทึกรำยงำนกำรประชุม
ประชำคมระดับหมู่บ้ำน/ระดับต ำบล 
- สรุปประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำร 
เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญ 
- จัดแผนงำน/โครงกำรให้สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของต ำบล 

- ด ำเนินกำรทันทีหลังจำก 
ประชำคมระดับหมู่บ้ำน/
ระดับต ำบลเสร็จสิ้นแล้ว 
ภำยในเดือนพฤษภำคม 
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ล ำดับ กระบวนงำนบรกิำร ขั้นตอนกำรใหบ้รกิำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำ หมำยเหต ุ
7 จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำฯ  

 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นก ำหนด 
จัดท ำแผนด ำเนินงำนและจัดท ำร่ำง 
6.3 ก ำหนดประเด็นหลักกำรพัฒนำให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำรวมทั้งอดคล้อง
กับปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำคม
และชุมชน โดยให้น ำข้อมูลพื้นฐำนใน
กำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมำพิจำรณำ
ประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

- ข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำจำก 
หน่วยงำนต่ำง ๆ และข้อมูลในแผน 
ชุมชน 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 1 ข้อ 
10 (2) และข้อ 11 

  

8 ประชุมคณะกรรมกำร 
พัฒนำท้องถิ่น/ 
คณะกรรมกำรสนับสนุนฯ 
 
 
 

7.1 เชิญคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
และคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนท้องถิ่นเข้ำประชุมไมน่้อยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดเพ่ือ
พิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ตรง
กับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของต ำบล 
7.2 สรุปประเด็นปัญหำควำมต้องกำร
จำกร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือน ำเข้ำ
ระเบียบวำระเสนอสภำฯ พิจำรณำ
เห็นชอบต่อไป 

- หนังสือเชิญประชุม 
- สมุดลงชื่อผู้เข้ำประชุม 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 1 ข้อ 
12 
- บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
- ภำพถ่ำย 

- ด ำเนินกำรทันทีหลังจำก 
จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นแล้วภำยในเดือน
พฤษภำคม 
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ล ำดับ กระบวนงำนบรกิำร ขั้นตอนกำรใหบ้รกิำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำ หมำยเหต ุ
9 สภำพิจำรณำเห็นชอบร่ำง 

แผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

8.1 ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำเสนอ
ร่ำงแผนพัฒนำสำมปีต่อสภำองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลเพื่อให้ควำมเห็นชอบ 
8.2 สภำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผน 
พัฒนำท้องถิ่นของแตล่ะยุทธศำสตร์ 
8.3 สภำท้องถิ่นลงมติเห็นชอบร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิ่นโดยกำรยกมือ 
8.4 บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 

ส่วนท้องถิ่น หมวด 3 ข้อ 17 (4) 
- บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
- ภำพถ่ำย 

  

10 ประกำศใช้แผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น 
 
 

9.1 ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติ
และประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น 
9.2 น ำแผนพัฒนำสำมปีไปปฏิบัติ
รวมทั้งแจ้งสภำท้องถิ่นผู้น ำชุมชน
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องและประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันภำยใน 15 วัน 
นับแตว่ันที่ประกำศใช้และปิดประกำศ 
โดยเปิดเผยไมน่้อยกว่ำสำมสิบวัน 
9.3 อปท.ใช้แผนพัฒนำสำมปีเป็น
กรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี และงบประมำณรำยจ่ำย
เพ่ิมเติมรวมทั้งวำงแนวทำงเพ่ือให้มี
กำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์รวม 
โครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำม
ปี 

- ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำง 
แผนพัฒนำสำมปีและประกำศใช้ 
แผนพัฒนำสำมปี 
- รำยงำนให้ผู้ก ำกับดูแลในระดับ
อ ำเภอทรำบ 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 3 ข้อ 
17 (4)และ หมวด 5 ข้อ 24,25 

- ด ำเนินกำรทันทีเมื่อ 
ด ำเนินกำรจัดท ำแผน 
พัฒนำท้องถิ่นเรียบร้อย
แล้ว ภำยในเดือนมิถุนำยน 
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ล ำดับ กระบวนงำนบรกิำร ขั้นตอนกำรใหบ้รกิำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำ หมำยเหต ุ
10 ประกำศใช้แผนพัฒนำ 

ท้องถิ่น 
 

9.4 ประสำนแผนพัฒนำสำมปีที่เกิน
ศักยภำพเพ่ือเสนอคณะกรรมกำร
ระดับอ ำเภอเพ่ือพิจำรณำประสำน
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องต่อไป 
9.5 จัดเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในกำร
พัฒนำหมู่บ้ำน 
9.6 จัดส่งให้อ ำเภอ/จังหวัด เพ่ือเป็น
ข้อมูลจัดท ำแผนพัฒนำอ ำเภอและ
แผนพัฒนำจังหวัด 
9.7 จัดส่งให้องค์กรเอกชนหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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ล ำดับ กระบวนงำนบรกิำร ขั้นตอนกำรใหบ้รกิำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำ หมำยเหต ุ
11 จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  

 
 

10.1 คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
รวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ 
อปท.หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วน
ภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืน 
ๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ของ อปท. 
10.2 จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
10.3 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้ว
เสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผน 
ด ำเนินงำน 
10.4 ปิดประกำศภำยในสิบห้ำวันนับ
แตว่ันที่ประกำศเพ่ือให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 

- แผนพัฒนำท้องถิ่น 
- ข้อบัญญัติต ำบล 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 5 ข้อ 
26 
 

- ด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จ 
ภำยในเดือนธันวำคมของ 
ปงีบประมำณนั้นหรือ
ภำยในสำมสิบวันนับแต่
วันที่ตั้งงบประมำณ
ด ำเนินกำรหรือได้รับแจ้ง
แผนงำน/โครงกำร 
จำกหน่วยรำชกำร
ส่วนกลำง 
ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ
หรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่
ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 
อปท.ในปีงบประมำณนั้น 
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ล ำดับ กระบวนงำนบรกิำร ขั้นตอนกำรใหบ้รกิำร เอกสำรประกอบ ระยะเวลำ หมำยเหต ุ
12 กำรติดตำมและประเมินผล 

แผนพัฒนำ 
 

11.1 ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
11.2 คณะกรรมกำรก ำหนดแนวทำง 
วิธีกำรในกำรติดตำม 
11.3 ด ำเนินกำรติดตำมและประเมิน 
ผลแผนพัฒนำ 
11.4 รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น
ซึ่งได้/จำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 
11.5 ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำ
ท้องถิ่นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
และประกำศผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วไปอย่ำงน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภำยในเดือนธันวำคมของทุก
ปี 
11.6 ปิดประกำศโดยเปิดเผยไมน่้อย
กว่ำสำมสิบวัน 
 

- แผนพัฒนำท้องถิ่น 
- ข้อบัญญัติต ำบล 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 6 ข้อ 
28,29,30,และ ข้อ 31 
- ผู้บริหำรประกำศกำรติดตำมแผน
และประเมินผลแผนฯ ให้ประชำชน
ทรำบ 

- ด ำเนินกำรทันทีหลังจำก 
จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน
แล้วภำยในเดือนธันวำคม 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


