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คูมือการปฏบิัติงาน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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คํานํา

คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อประกอบการทํางานของนักวิเคราะหนโยบายและแผน และ

บุคคลท่ีไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงานดานงานวิเคราะหนโยบายและแผนซึ่งจะเปนประโยชนตอ 

ผูปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง สามารถทําใหผูปฏิบัติงานหลักและผูปฏิบัติงานรวมไดรูข้ันตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ัง

ได ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา และยังสามารถชวยใหทราบระยะเวลาท่ีจําเปน

ตอการ ปฏิบัติงาน นอกจากนี้การมีคูมือปฏิบัติงานยังจะชวยทําใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน

ได และยัง จะเปนประโยชนตอการเผยแพรใหบุคคลตางๆ ทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนข้ึน 

คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้งานการเจาหนาท่ีไดจัดทําและรวบรวมจากความรูและประสบการณใน 

การทํางานประกอบกับขอระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ดําเนินการใหมีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ กระชับ เขาใจงาย 

และเปนปจจุบัน หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลเลมนี้ จะเปนประโยชนตอ 

ผูปฏิบัติงานและผูท่ีเกี่ยวของทุกระดับ ท้ังนี้ หากมีขอผิดพลาดและขอเสนอแนะประการใด ขอไดโปรดแจงให

งาน วิเคราะหนโยบายและแผน กองยุทธศาสตรและงบประมาณเพื่อปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 

   จัดทําโดย 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
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คูมือการปฏบิตัิงานนกัวิเคราะหนโยบายและแผน

วัตถุประสงคของคูมือการปฏิบัติงาน 

การจดัทําคูมือปฏิบัติงาน กองยทุธศาสตรและงบประมาณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพื่อใช สําห

รับ เปนแนวทางการทํางานของกระบวนงานแตละประเภทดานนโยบายและแผน โดยระบุถึงขันตอน

และ รายละเอียดของการดําเนินงานตางๆ ในความรับผิดชอบตามภาระงานหนาท ีโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อใหการปฏิบัติงาน ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ใชเปนเกณฑมาตรฐานในการทํางาน

2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการทํางานและบริหารจัดการลําดับงานใหเปนไปตามแผนงาน

ท่ีกําหนด 

3. เพอืทราบกระบวนการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วงจรการดําเนินงานและทราบถึงผติูดตอประสาน

งานกับหนวยงานอื่น และเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารงานอยางตอเนื่อง 

4. เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับการฝกอบรมและการแจงรายละเอียด วิธีการปฏิบัติงานใหกับ

ผูปฏิบัติงานได 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ตําแหนงประเภท  วิชาการ  

ช่ือสายงาน  วิเคราะหนโยบายและแผน 

ระดับตําแหนง  ระดับชํานาญการ 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการปฏิบัติการ

1.1 ศึกษา วิเคราะหวิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณเศรษฐกิจ การเมืองและ

สังคมท้ังในและตางประเทศเพื่อวางแผนประกอบการกําหนดนโยบายและเปาหมายของสวนราชการ หรือ

นโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง  

1.2 ศึกษาวิเคราะหภารกิจหลักและแผนกลยุทธของสวนราชการ หรือทิศทางการพัฒนา เศรษฐกิจ

สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกําหนดนโยบายแผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการ ใหบรรลุภารกิจ ท่ี

กําหนดไวและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  

1.3 ประมวลและวิเคราะหนโยบายของสวนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง เพื่อชวยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ 

กิจกรรมไดตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว  

1.4 ศึกษาวิเคราะหวิจัย คนควาทางวิชาการ และพัฒนาระบบขอมูล เพื่อชวยกําหนด นโยบาย 

แผนงาน โครงการของสวนราชการ  

1.5 วิเคราะหกล่ันกรอง และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจน ประเด็นนโยบาย 

และมาตรการตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

1.6 ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการขององคกร ท้ังภาครัฐ

และเอกชนในทุกระดับพื้นท่ี และทุกระดับชุมชน รวมท้ังแผนงานโครงการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา เศรษฐกิจ

และสังคม เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายและนโยบายท่ีกําหนด 

2. ดานการวางแผน

วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงานระดับสํานัก 

หรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ดานการประสานงาน

3.1 ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกใน 

ทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  

3.2 ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบ้ืองตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  
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4. ดานการบริหาร

(1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และช้ีแจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานวิเคราะหนโยบายและแผน ในระดับท่ี

ซับซอน หรืออํานวยการถายทอดฝกอบรมหรือถายทอดความรูแก หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน

ท่ัวไป เพื่อใหผูท่ีสนใจไดทราบขอมูล ความรูตางๆ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  

(2) รวมกําหนดแนวทางการจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานขอมูล เพื่อชวยในการ

ประชาสัมพันธขอมูลสําหรับผูท่ีสนใจ  

(3) ประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับงานของสวนราชการ เพื่อใชเผยแพรตอสาธารณชน 
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การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

หลักการและเหตุผล 
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร ปกครองสวน 

ทองถ่ิน มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถนํานโยบายและขอส่ังการของรัฐบาล และ 
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติไดอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และเพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร ปกครอง
สวน ทองถ่ิน มีหวงระยะเวลาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัดและ แผนพัฒนาภาค 
ตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 จึงไดดําเนินการ
จัดทํา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับ 3) พ.ศ.
2561 ซึ่งรัฐมนตรีวาดวยการกระทรวงมหาดไทยไดลงนามในระเบียบดังกลาว เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2561 
และไดลง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 เลม 135 ตอน พิเศษ 246 ง ซึ่งมี
ผลใชบังคับ ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
1. เพื่อใหการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชน โดยมี

แผนพัฒนาเปนเครื่องมือชวยผลักดัน และสนับสนุน 
2. เพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และการ

จัดทํา งบประมาณประจําป 
3. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมท้ังเพื่อเปนการประเมินผลการพัฒนาในชวงเวลาท่ีกําหนดวา

สามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายหรือไม 
4. เพื่อเปนการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในเทศ

บัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปและสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดทันทีท่ีไดรับงบประมาณ 

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซอม

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561  

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 

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

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2561
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คณะกรรมการท่ีเก่ียวของในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2561 

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย
(1) ผูบริหารทองถ่ิน ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคน กรรมการ 
(3) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 
(4) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 
(5) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ กรรมการ 
     ท่ีผูบริหารทองถ่ิน คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน  
(6) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก   กรรมการ 
     จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน  
(7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     กรรมการและเลขานุการ  
(8) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน    ผูชวยเลขานุการ  
 กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีปและอาจไดรับการคัดเลือก 

อีกก็ได 
มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 
 (ก) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมีผลกระทบตอ 

ประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  
(ข) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
(ค) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการในยุทธศาสตร 

ท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด  

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  
(จ) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน  
(ฉ) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนาใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินคํานึงถึงสถานะ ทางการคลังของทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการ มา
ประกอบการพิจารณาดวย  

(2) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทํา 
รางแผนพัฒนา 

ในการจัดทํารางแผนพัฒนา ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมือง
พัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง นําปญหาความตองการจากแผนพัฒนาหมูบาน 
หรือแผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน ท่ีจะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา 
แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นท่ี
มี กฎหมายจัดต้ังใหเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดและใหองคการบริหารสวน
จังหวัด นํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี  
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(3) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน 
(4) ใหความชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 19 (2) แหงระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
(5) พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(6) แตงต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
(7) ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนใน 

ทองถ่ินและจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
(1) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น                                             ประธานกรรมการ  
(2) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                   กรรมการ  
(3) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน      กรรมการ  
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน                  กรรมการและเลขานุการ  
(5) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงานสวนทองถิ่น           ผูชวยเลขานุการ  
ที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย กรรมการตาม (3) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการ

คัดเลือกอีกก็ได มีหนาท่ี จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน กําหนด จัดทํารางแผนการดําเนินงาน และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตาม
ขอ 19 (3) 

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พิจารณาจาก 
1. อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมีผลกระทบตอประโยชน

สุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
2. ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการใน ยุทธศาสตรท่ี

สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไข ปญหายาเสพติด 
4. กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
5. นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน
6. แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
ในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร สวน

ตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง นําปญหาความตองการจาก
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน ท่ีจะดําเนินการเองไดมาพิจารณา 
บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังใหเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด 
และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัด 
ตามอํานาจหนาท่ี 
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การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจท่ี

เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ี
เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหนําขอมูล พื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแนวทาง และขอมูลนํามาวิเคราะห
เพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อเสนอผูบริหาร ทองถ่ิน

4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินและประกาศใช แผนพัฒนาทองถ่ิน
แผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือน ตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไป
กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายนกอนปงบประมาณ
ถัดไป



พิจารณาใหค้วามเห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 

ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 

ประชุมประชาคม ส่วนราชการต่างๆ เพื่อคดัเลือกยุทธศาสตร์การ

พฒันา  แนวทางการพฒันา และพจิารณาจดัทาํแผนงาน โครงการ/

กิจกรรมการพฒันา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

จดัทาํรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพฒันา และ

จดัทาํร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

และเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

พิจารณาอนุมติัร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

เสนอร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ต่อคณะกรรมการพฒันา 

แผนผังข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 

 

 

๔  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

๑.  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ท่ีสามารถใช
ประโยชนในการนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดจัดทําไวแลว 

2. ใชเปนแนวทางสําหรับผูบริหารในการดําเนินการพัฒนาในชวงหาป (พ.ศ.๒๕๖6– ๒๕70)
ใหบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สามารถใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาทองถ่ิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ลดความเสี่ยง – ความไมแนนอนตาง ๆ
5. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ และกิจกรรมสรางสรรคอันเปนประโยชนตอทองถ่ิน
6. พัฒนาแรงจูงใจการแขงขันและกอใหเกิดการประสานงานท่ีดีในองคกร

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิน่ 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

9 
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การเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แกไข 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2561 

ขอ 22 เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมพรอม 

เหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติม เมื่อ

แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหาร ทองถ่ิน

ประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหาร 

ทองถ่ินประกาศใช  

ขอ 22/1 เพื่อประโยชนของประชาชน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของ 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ิน 

ประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหาร

ทองถ่ิน ประกาศใช  

ขอ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ 

งาน พระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจจองผูบริหารทองถ่ิน 

และเมื่อ แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชน

ทราบโดย เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นขอบเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา

ทองถ่ินดังกลาว 
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แผนผังข้ันตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(ตามขอ 22) 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

พรอมเหตุผลและความจําเปน เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

สงแจงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเขารวมประชุมประชาคมและสงเชิญสัดสวน

ประชาคมระดับเมืองเขารวมประชาคมทองถ่ิน 

สงแจงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเขารวมประชุมประชาคมและสงเชิญสัดสวน

ประชาคมระดับเมืองเขารวมประชาคมทองถ่ิน 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน

เสนอผูบริหารทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 

แจงอําเภอ/จังหวัด/องคการบริหารสวนจังหวัด 

และหนวยงานเกี่ยวของ 

ปดประกาศและสงประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

ภายใน 15 วัน 
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***กรณี การยายชองปของแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจแกไขผูบริหารทองถ่ิน 

(ตามหนังสือ ท่ี มท 08010.3/ว6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 ขอ 4) 

แผนผังข้ันตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(อํานาจผูบริหารทองถ่ิน ตามขอ 22/2) 

 

งานวิเคราะหนโยบายและแผนจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีแกไข

เสนอตอผูบริหารทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือแกไข 

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือแกไข

โดยปดประกาศนอยกวา 30 วัน 

แจงสภาเทศบาล/อําเภอ/จงัหวัด/องคการบริหารสวนจังหวัด 

และหนวยงานเกี่ยวของ 

สงประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
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***ขอ22/2 ในกรณีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงพัฒนาทองถ่ินท่ีเกี่ยวกับโครงการ 

ดังตอไปน้ี เปนอํานาจผูบริหาร 

1. โครงการพระราชดําริ

2. งานพระราชพิธี

3. รัฐพิธี

4. นโยบายรัฐบาล

5. นโยบายกระทรวงมหาดไทย

แผนผังข้ันตอนการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(อํานาจผูบริหารทองถ่ิน ตามขอ 21) 

 

1. หนังสือดวนท่ีสุด มท 0810.3/ว1617 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 (ดานการแกไขแผนพัฒนา

ทองถ่ิน)

2. หนังสือดวนท่ีสุด มท 0810.3/ว6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560

3. หนังสือดวนท่ีสุด มท 0810.3/ว6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561

กองงานตนเรื่อง เสนอบันทึกพรอมเหตุผลความจําเปนในการขอเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง

ทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน พรอมสงเอกสารใหงานวิเคราะหนโยบายและแผน 

งานวิเคราะหนโยบายและแผนและแผนจัดทําเอกสารบันทึกขอความ พรอมท้ังประกาศเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ินพิจารณา เห็นชอบ เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง

โดยปดประกาศไมนอยกวา 30 วัน 

แจงสภาเทศบาล/อําเภอ/จงัหวัด/องคการบริหารสวนจังหวัด 

และหนวยงานเกี่ยวของ 
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การจัดทําแผนการดําเนนิงาน 

หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ.2559 ขอ 27 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบ วันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจาก

เงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอื่นๆ ท่ี ตองดําเนินการในพื้นท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริง

ท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน

3. เพื่อใหการประสานและบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นไดรวดเร็วถูกตอง และลดความ

ซ้ําซอน ของโครงการ 

4. เพื่อใหการติดตามประเมินผล เมื่อส้ินปมีความสะดวกมากข้ึน

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซอม

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561  

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ.2559

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน  

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวบรวมขอมูลโครงการ 

พัฒนา/ กิจกรรม ท่ีจะดําเนินการจริงในพื้นท่ี ท้ังโครงการพัฒนา / กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมอู

คู คอเอง และของหนวยงานอื่น  

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทํารางแผนการ 

ดําเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และแผนงานขององคการบริหารสวนตําบล

แม อูคอท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
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ข้ันตอนท่ี 3 การพิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นํารางแผนการ 

ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  

ข้ันตอนท่ี 4 การประกาศแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเสนอผูบริหารทองถ่ิน ประกาศเปนแผนการ

ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ท้ังนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันและ

สามารถตรวจสอบได 

       ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุน    

การจัดทําแผนพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทําแผนพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทําแผนพัฒนา 

คณะกรรมการพัฒนา 

ผูบริหารทองถ่ิน 

เคาโครงแบบ ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด มท 0810.3/ว6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จดัทาํรา่งแผนการดาํเนินงาน

จดัทาํรา่งแผนการดาํเนินงาน

พจิารณารา่งแผนการดาํเนินงาน

เสนอรา่งแผนการดาํเนินงานตอ่ผูบ้รหิารทอ้งถิ่น

พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ

ประกาศใชแ้ผนการดาํเนินงาน

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

หนวยงานอ่ืน 



16 

การติดตามและประเมนิผล 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

หลักการและเหตุผล 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวน ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 13 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีกําหนด

แนวทาง วิธีการใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

และ (3) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร

ทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหาร ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผล

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต

วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย

อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกป  

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลแมอูคอซึ่งจะชวย

ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผล  

2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินการตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผลการ

ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 

3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิก

โครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคการบริหารสวนตําบลแมอูคอ 

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพของการบริหารการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลแมอู

คอ 

5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน ปลัด/รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการ

กองทุกระดับขององคการบริหารสวนตําบลแมอูคอท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการ

ตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ 

ประชาชน ในตําบลสรรพยาหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดรอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซอม

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561  

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ.2548 

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี

3) พ.ศ.2561

คณะกรรมการท่ีเก่ียวของในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 

การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีจํานวน 

11 คน ประกอบดวย  

1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 3 คน

2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน

3) ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน

4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวน 2 คน

5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ 

เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

(4) แตงต้ังอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

1. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตรวจสอบองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินใหเปนปจจุบัน 
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2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประชุมกําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 29 (3)  

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒) 

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถ่ิน ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด

ประกาศไวเปน ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกป ตาม

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕

61 ขอ ๑๓ (๓)  

5. ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย 

ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศ

โดย เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกป ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ขอ 

๑๔ (๕) 
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แผนผังข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

รายงานผลพรอมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผูบริหารทองถ่ิน

ผูบริหารทองถิ่นแจงใหสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทราบ

ผูบริหารทองถ่ินแจงใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินทราบ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ภายใน 15 วัน นับแต

วัน รายงานผลและเสนอความเห็น 

แจงสภาเทศบาล/ อําเภอ / จงัหวัด / องคการบริหารสวนจังหวัด และหนวยงาน

ท่ี เกี่ยวของ

ปดประกาศภายใน 30 วัน และสงประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
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