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เอกสารแนบท้ายประกาศ 
แผนผังขั้นตอน / มาตรฐานการปฏิบัติงาน/กระบวนการจัดท าแผน 

 
แนวทางระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  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 เพื่อน ามาเปรียบเทียบและให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอกได้ท าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
แผนพัฒนาสามปี  เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลบ้านกอก  และเป็นเคร่ืองมือของผู้บริหารในการวางกรอบ            
การท างานการพัฒนาต าบลต่อไป 

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

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนสามปี 
  1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผน 3 ปี 
และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
  2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
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กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2558  
 - หนังสือที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2558 เร่ือง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
  3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 
  4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
ขอบเขตของกระบวนการ 
ส านักงานปลัด ได้ก าหนดขอบเขตของกระบวนงานการจัดท าแผนพัฒนาสามปี แบ่งเป็น   7  ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน  
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  
ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา  
ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  
ขั้นตอนที ่7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ดังนี ้
  - รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลเชิงบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

 -  วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
 -  ประสานงานกับหน่วยงานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ
สาธารณูปการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  
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 ความสัมพันธ์ก่อน - หลัง ของแต่ละขั้นตอนในกระบวนงาน  ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยท า 
ความเข้าใจกระบวนการท างานที่ง่ายขึ้นและแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work  Flow) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ* 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 

ประชาคม ก.พ. - มี.ค. 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ/หัวหน้าส านักงานปลัด/ปลัดฯ/
จ น ท . ส า นั ก ง า น ป ลั ด ฯ / ค ก ก . จั ด ท า แ ผ น /
คกก.สนันสนุนแผนฯ 

รวบรวมข้อมูล/ปัญหา/ความ
ต้องการจากประชาคมหมู่บ้านเพือ่

จัดท าประชาคมระดับต าบล 
 

มี.ค. - พ.ค. 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ/หัวหน้าส านกังานปลัด/ปลัดฯ/
คกก.จัดท าแผน/คกก.สนับสนุนแผนฯ 

 
จัดท าร่างแผนฯ 

 
 

พ.ค. - มิ.ย. 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ/หัวหน้าส านกังานปลัด/ปลัดฯ/
คกก./จนท.ส านักงานปลัดฯ 

 
ประชุม คกก.จัดท าแผน/คกก.

สนับสนุนแผนฯ 
 

พ.ค. - มิ.ย. 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ/หัวหน้าส านกังานปลัด/ปลัดฯ/
จนท.ส านักงานปลัดฯ/คกก.จดัท าแผน/คกก.
สนับสนุนแผนฯ 

เสนอสภาฯพิจารณาเห็นชอบ มิ.ย. 

 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ/หัวหน้าส านกังานปลัด/ปลัดฯ/

สภาฯ 
 

 
ประกาศใช ้

 
มิ.ย. ผู้บริหารท้องถิ่น 
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ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี

1.  ประชาคมหมู่บ้าน 
2.  รวบรวมน าข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากการประชาคมหมู่บ้านเพื่อประชุมคณะกรรมการ 
     สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.และคณะกรรมการพัฒนา อบต. 
3.  ประชาคมระดับต าบล 
 

4.  เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ 
 
 

5.  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 

6.  รายงานอ าเภอ  จังหวัด  กระทรวงทราบ 
7.  ประกาศให้ทราบเป็นแผนพัฒนาต าบล 
 

8.  ฝ่ายบริหาร  และเจ้าหน้าท่ีงบประมาณจัดท าเป็นข้อบัญญัติ 
9.  เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบ 
10.  นายอ าเภออนุมัติ 
11.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามประกาศเป็นข้อบัญญัติ 
12.  ฝ่ายบริหารจัดการบริหารโครงการ  

        - จัดท าเอง 
        - สนับสนุนงบประมาณ 
 

13. ประชาชนติดตามโครงการต่าง ๆ  
        -  ตรวจสอบงบประมาณ 

        -  เสนอโครงการ 
แนวทางการด าเนินงาน 
 จากแผนผัง/ขั้นตอนการจัดท าแผนสามปี  หลังจากที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและ           
แนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอน 
ดังนี ้
ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
   1. หน่วยงานที่ รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้ าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค์ความส าคัญและความจ าเป็นไปการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่       
จะต้องด าเนินการต่อไปนี้และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ผ่านปลัดองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นอนุมัต ิ
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2. หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน 
ขั้นตอนท่ี 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

1. ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อ มูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่นรวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวมกันพิจารณาโดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในคร้ังแรก
ให้เวทีการประชุมรวมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 
   3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ /กิจกรรม
อะไรบ้างที่จะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา 

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

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

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
(3) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรมเพื่อที่จะบรรลุในแผนพัฒนาสามปีได้อย่าง

เหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพื่อท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วย 
(4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้น ในชั้นของการพิจารณาก าหนด

กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
- งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามารวมด าเนินการ หรือภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการในเร่ืองนั้นๆ        

เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภท คือ 
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง กล่าวคือ มีขีดความสามารถทั้งทางด้านก าลังเงิน

ก าลังคน วัสดุอุปกรณ ์และความรู้ทางด้านกายบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 
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- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถหรือไม่
ประสงค์จะด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตาม 
ระเบียบวิธีการของทางราชการ 

- โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนๆ และภาคเอกชน อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่
หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งนี้  รวมถึงโครงการ        
เงินอุดหนุนเฉพาะ 
ขั้นตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ ว่ายุทธศาสตร์
การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใดและจะ
เก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 

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

โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอที่ 

ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผล 
การพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงประมาณและในเชิงคุณภาพ 

2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
หลังจาการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ  1 รวมกันคัดเลือก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/
ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีก็ได้) 
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   ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้น ก็อาจก าหนดขึ้นได้แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์
ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และน าไปปรับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 

3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการ

ด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น  แต่มีความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อย
แตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา  การจัดล าดับ
ความส าคัญดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง  ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด าเนินการ
แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้น  อาจมีแนวทางที่จ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติวิธีการ
จัดล าดับความส าคัญ มีหลายวิธี ตั้งแต่วิธีง่าย ๆ คือ ประชุมตกลงกันหรืออาจใช้วิธีการลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้
บัตรลงคะแนน เพื่อน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ วิธีการจัดล าดับความส าคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี 
Rating Scale หรือวิธี Strategic lssues Graph หรือวิธีอื่นๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือก
วิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
หลังจากจัดล าดับแนวทางพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะต้องตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนา

เหล่านั้นมาด าเนินการแต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ ถึงความเป็นไปในทางปฏิบัติ  เพราะ        
ในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก  ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยัน            
การจัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่   จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์         
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคอีกคร้ัง 
ขั้นตอนท่ี  4   การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา     
ในช่วงสามปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
ขั้นตอนท่ี 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ 
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้น การศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการใน      
ปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
 
 



8 
 

 

ขั้นตอนท่ี 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและ    
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 
ขั้นตอนท่ี 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับ
ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง  ๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา 
ความต้องการและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีส าหรับ 

องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 

ประโยชน์ของแผนพัฒนา 3 ปี 
การจัดท าแผนสามปี  เป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา         

อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทาง     
การด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วยเงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแหล่ง
งบประมาณภายนอกรวมทั้งมาตรการการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
   คน ซึ่งหมายถึงความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ทุกระดับซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องน าศักยภาพก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น     
ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
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วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้ใน       
การบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการและใช้วัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพการบริหาร
จัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 
ระบบติดตามประเมินผล 
   เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจ าเป็นต้องท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระเบียบได้ก าหนด
องค์ประกอบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้ก าหนด
องค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคนผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน
สองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคน
ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่ เลขานุการของคณะกรรมการ                    
โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ 
ดังนี ้

1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอตอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น  คือ การประเมินว่ามีการน าแผน

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไปได้ ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสองให้เห็นได้ว่า
การพัฒนาเป็นไปในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่  
ดังนั้นในขั้นต้น จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง อันน ามาสู่บทสรุปที่            
ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
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ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก   อ าเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 ส านักปลัด-ขั้นตอน  : การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น/
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

2.1 ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
2.2 ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวด 1 ข้อ 7 และ ข้อ 9 
 

- ด าเนินการเมื่อคณะกรรมการ
ชุดเดิมหมดวาระแล้ว ซึ่ง 
คณะกรรมการแต่ละชุดมีวาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
- ด าเนินการก่อนหมดวาระ 

 

3 การเตรียมการจัดประชุม 
ประชาคมน้อยกว่าร้อยละ 
70 ของครัวเรือนทั้งหมด 
 

3.1 คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นร่วมกับ
ส่วนราชการผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้านก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่จัดเวทีประชาคม รูปแบบ 
การจัดเวทีประชาคมและระเบียบวาระ/ล าดับ
การน าเสนอ 
3.2 ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อ
น าแผนงาน/โครงการ เข้าร่วมบูรณาการ 
3.3 แจ้งอ าเภอ/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้า
ร่วมกระบวนการ 
3.4 เชิญผู้แทนครอบครัวและประชาชนใน
พื้นที่เข้าร่วมเวทีประชาคม 

- หนังสือเชิญอ าเภอ/ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการ 
- แบบน าเสนอแผนงาน/โครงการ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 1  
ข้อ 10 (1) 

- ด าเนินการภายในเดือน 
กุมภาพันธ์  
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ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
4 การประชุมประชาคม 

ระดับหมู่บ้าน 
 
 

4.1 ผู้มาร่วมจัดเวทีประชาคมลงทะเบียนทุก
คน 
4.2 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/ผู้น าชุมชน/
ประชาชน/คณะกรรมการหมู่บ้านน าเสนอ
แผนงาน/โครงการ เพื่อบรรจุลงร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
4.3 จัดหมวดหมู่ข้อมูล แผนงาน/ 
โครงการ 
4.4 วิเคราะห์ข้อมูลจัดล าดับความส าคัญ 
4.5 เสนอแนวทางแก้ไข ทิศทางการพัฒนา
หมู่บ้าน 
4.6 ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการประชาคม
เบื้องต้น และลงมติ โดยการยกมือ 
4.7 บันทึกผลการประชุมประชาคม 

- หนังสือเชิญประชุม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 3  
ข้อ 17 (1) 
- ทะเบียนลงชื่อเข้าร่วมประชุมฯ 
- บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมทุกหมู่บ้าน 
 - ภาพถ่าย 
 

- ด าเนินการระหว่างเดือน 
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
-ออกประชาคมทั้งหมด ทุก
หมู่บ้าน ตามวันเวลาที่ก าหนด 
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ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
5 การรวบรวมน าข้อมูล 

ปัญหา/ความต้องการ/ 
โครงการจากการ 
ประชาคมหมู่บ้าน 
 
 
 

5.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมปัญหา/ความ
ต้องการ และรวบรวมข้อมูลของ หมู่บ้าน 
5.2 จัดล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วน
จากการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

- แบบเสนอแผนงาน/โครงการแต่
ละหมู่บ้าน 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 3  
ข้อ 17 (2) 
 

- ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจาก
ประชาคมระดับหมู่บ้าน 
ภายในเดือน มีนาคม 

 

6 ประชาคมระดับต าบล  6.1 รวบรวมปัญหา/ความต้องการ และ
รวบรวมข้อมูล แผนงาน/โครงการ จัดล าดับ
จัดความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วนจากการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านมาพิจารณา 
6.2 เสนอความต้องการเร่งด่วนในภาพรวม
และระดับต าบลรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรวบรวมทุกประเด็นปัญหาตามล าดับ 
6.3 สรุปประเด็นปัญหาทั้งหมดเพื่อพิจารณา
จัดล าดับและลงมติโดยการยกมือ 

- เอกสารเสนอแผนงาน/โครงการ
จากความต้องการของหมู่บ้าน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 3 ข้อ 
17 (2) 
- ทะเบียนลงชื่อเข้าร่วมประชุม
ประชาคมระดับต าบล 
- บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมระดับต าบล 
- ภาพถ่าย 

- ด าเนินการทันทีหลังจาก 
รวบรวมข้อมูลการประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ภายในเดือน 
เมษายน – พฤษภาคม 
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ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
7 จัดท าร่างแผนพัฒนาฯ  

 
 

7.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประสานกับ
ประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์
ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรม
ให้ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
7.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่
คณะกรรมการ 

- บันทึกรายงานการประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับ
ต าบล 
- สรุปประเด็นปัญหา/ความ
ต้องการ 
เพื่อจัดล าดับความส าคัญ 
- จัดแผนงาน/โครงการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของต าบล 

- ด าเนินการทันทีหลังจาก 
ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับ
ต าบลเสร็จสิ้นแล้ว ภายในเดือน
พฤษภาคม 

 

  พัฒนาท้องถิ่นก าหนด จัดท าแผนด าเนินงาน
และจัดท าร่าง 
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ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
  7.3 ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนารวมทั้ง สอดคล้องกับปัญหา ความ
ต้องการของประชาคมและหมู่บ้าน โดยให้น า
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนหมู่บ้านมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

- ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน
แผน 
หมู่บ้าน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 1  
ข้อ 10 (2) และข้อ 11 

  

8 ประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น/ 
คณะกรรมการสนับสนุนฯ 
 
 
 

8.1 เชิญคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน
ท้องถิ่นเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดเพื่อพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของต าบล 
 

- หนังสือเชิญประชุม 
- สมุดลงชื่อผู้เข้าประชุม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 1  
ข้อ 12 
 

- ด าเนินการทันทีหลังจาก 
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
ภายในเดือนพฤษภาคม 
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ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
  8.2 สรุปประเด็นปัญหาความต้องการจากร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อน าเข้าระเบียบวาระ
เสนอสภาฯ พิจารณา 
เห็นชอบต่อไป 

- บันทึกรายงานการประชุม 
 

  

9 สภาพิจารณาเห็นชอบร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

9.1 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเสนอร่าง
แผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบ 
9.2  สภาท้องถิ่นลงมติเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการยกมือ 
9.4 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น 
หมวด 3 ข้อ 17 (4) 
- บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
 

- ด าเนินการทันทีเมื่อ 
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ภายใน
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 

 

10 ประกาศใช้แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 
 
 

10.1 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
10.2 น าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่นผู้น าหมู่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชน 

- ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
ร่างแผนพัฒนาสามปีและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
- รายงานให้ผู้ก ากับดูแลในระดับ
อ าเภอทราบ 

- ด าเนินการทันทีเมื่อ 
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ภายใน
เดือนมิถุนายน 
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ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
  ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน  

15 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
10.3 อปท.ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรวมทั้งวาง
แนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์รวมโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี 
10.4 ประสานแผนพัฒนาสามปีที่เกินศักยภาพ
เพื่อเสนอคณะกรรมการระดับอ าเภอเพื่อ
พิจารณาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
10.5 จัดเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
หมู่บ้าน 
10.6 จัดส่งให้อ าเภอ/จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูล
จัดท าแผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนา
จังหวัด 
10.7 จัดส่งให้องค์กรเอกชนหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 3 ข้อ 
17 (4)และ หมวด 5 ข้อ 24,25 
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ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
11 จัดท าแผนการด าเนินงาน  

 
 

11.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนาของ อปท.หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ของ 
อปท. 
11.2 จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
11.3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนด าเนินงาน 
11.4 ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 5  
ข้อ 26 
 

- ด าเนินงานให้แล้วเสร็จ 
ภายในเดือนธันวาคมของ 
ปีงบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง
งบประมาณด าเนินการหรือ
ได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ 
จากหน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพื้นที่ อปท.ใน
ปีงบประมาณนั้น 
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ล าดับ กระบวนงานบริการ ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
12 การติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนา 
 

12.1 ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
12.2 คณะกรรมการก าหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตาม12.3 ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
12.4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได/จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
12.5 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 
12.6 ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- ข้อบัญญัติต าบล 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด 6 ข้อ 
28,29,30,และ ข้อ 31 
- ผู้บริหารประกาศการติดตามแผน
และประเมินผลแผนฯ ให้
ประชาชนทราบ 

- ด าเนินการทันทีหลังจาก 
จัดท าแผนการด าเนินงานแล้ว
ภายในเดือนธันวาคม 
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