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ค าน า 

 
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการท างานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

และบุคคลท่ีได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง สามารถท าให้ผู้ปฏิบัติงานหลักและผู้ปฏิบัติงานร่วมได้รู้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ได้ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และยังสามารถช่วยให้ทราบระยะเวลาท่ีจ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การมีคู่มือปฏิบัติงานยังจะช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
และยังจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ให้บุคคลต่างๆ ทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนขึ้น 

  

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้งานการเจ้าหน้าท่ีได้จัดท าและรวบรวมจากความรู้และประสบการณ์ใน
การท างานประกอบกับข้อระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการให้มีเนื้อหาสาระท่ีส าคัญ กระชับ เข้าใจง่าย 
และเป็นปัจจุบัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ ท้ังนี้ หากมีข้อผิดพลาดและข้อเสนอแนะประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ เพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาส
ต่อไป 

   
 
       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

  
วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 

การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ เพื่อใช้
ส าหรับเป็นแนวทางการท างานของกระบวนงานแต่ละประเภทด้านนโยบายและแผน โดยระบุถึงขั้นตอนและ
รายละเอียดของการด าเนินงานต่างๆ ในความรับผิดชอบตามภาระงานหน้าท่ี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการท างาน     
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการท างานและบริหารจัดการล าดับงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ี

ก าหนด 
3. เพื่อทราบกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วงจรการด าเนินงานและทราบถึงผู้ติดต่อระสานงาน 

กับหน่วยงานอื่น และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง     
4. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการฝึกอบรมและการแจ้งรายละเอียด วิธีการปฏิบัติงานให้กับ 

ผู้ปฏิบัติงานได้ 
 
กรอบโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักปลัดอบต.  
หัวหน้าส านักปลัด  

 

รองปลัดอบต.  
 

(นกับริหารงาน อบต. ๗) (ปรับปรุง

ต ำแหน่ง) 
กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง  
กองช่ำง 

ผู้อ านวยการกองช่าง  
 

ปลัดอบต.  
 

(นกับริหารงาน อบต. ๗) (ปรับปรุง

ต ำแหน่ง) 

1. งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 
2. งานบริหารงานทั่วไป 
3. งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 
4. งานการเจ้าหน้าท่ี  
5.งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
6. งานการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. งานการเงินและบัญชี 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
3. งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ 

1. งานธุรการ 
2. งานก่อสร้าง  
3. งานสาธารณูปโภค 

 

กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
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ต าแหน่งประเภท   วิชาการ  
ชื่อสายงาน    วิเคราะห์นโยบายและแผน  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ระดับต าแหน่ง    ระดับปฏิบัติการ  
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก  
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ 
ท างาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
  1. ด้านการปฏิบัติการ  
   1.1 รวบรวม วิเคราะห์และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และ 
สถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง และสังคม เพื่อน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร  
   1.2 รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผน ก าหนดแผนการ 
ปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้  
   1.3 วิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ 
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนา 3 ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  
   1.4 ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานและประเด็นปัญหาทาง 
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนงาน หรือก าหนดยุทธศาสตร์  
   1.5 ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของ รัฐบาล และ 
ส่วนราชการต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจน 
การติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน  
   1.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นต่างๆ เพื่อประกอบการจัดท ากระบวนงาน 
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการ 
ด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool-PART)  
   1.7 ประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังในและนอกองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อน าไปจัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) หรือตัวช้ีวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   1.8 ศึกษา ส ารวจ รวบรวมสถิติข้อมูล ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยและจัดท า
เอกสารรายงานต่าง ๆ ทางด้านการจราจร และด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการจราจร เพื่อน ามาประกอบ 
ในการวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการจราจร  
   1.9 ช่วยด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม 
รื้อย้าย ส่ิงอ านวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจาก 
การก่อสร้างนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 
   1.10 ช่วยตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อ
ถอนส่ิงก่อสร้างทางด้านการจราจรท้ังทางบกและทางน้ า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายท่ีก าหนดไว้อย่าง โปร่งใส
และเป็นธรรม  
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   1.11 ช่วยพัฒนาระบบจราจร ร่วมศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจราจร เพื่อน าไปใช้ 
เป็นข้อมูลในการจัดระเบียบจราจร  
   1.12 ประสานงาน รวบรวมและประมวลผลข้อมูลท้ังจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
จากสภาวะภายนอก จากนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพือ่จัดท า แผน
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อพื้นท่ี  
  2. ด้านการวางแผน  
   2.1 วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงาน 
หรือโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
   2.2 วางแผนและร่วมด าเนินการในคณะกรรมการในระดับชุมชน องค์กร และกลุ่ม 
จังหวัดในโครงการของหน่วยงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
   2.3 วางแผนการด าเนินงาน การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  3. ด้านการประสานงาน  
   3.1 ประสานการท างานร่วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ 
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด  
   3.2 ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี 
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
  4. ด้านการบริการ  
   4.1 รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน 
โครงการ  
   4.2 ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและ 
แผนหรืองานการจราจร เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  
   4.3 จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านการจราจร เพื่อเป็น 
ประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลกับประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ 
  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
  2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติสังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
  3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง 
สังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา 
ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นท่ี ก.จ., 
ก.ท. หรือ ก.อบต. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ  
  1. ความรู้ท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
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   1.1 ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ)  ระดับ 1  
   1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) ระดับ 1  
   1.3 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว           ระดับ 1  
   1.4 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้      ระดับ 1  
   1.5 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร     ระดับ 1  
   1.6 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ    ระดับ 1  
   1.7 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  ระดับ 2  
   1.8 ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล     ระดับ 2  
  2. ทักษะท่ีจ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย  
   2.1 ทักษะการบริหารข้อมูล      ระดับ 1  
   2.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์      ระดับ 1  
   2.3 ทักษะการประสานงาน      ระดับ 1  
   2.4 ทักษะการบริหารโครงการ      ระดับ 1  
   2.5 ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้   ระดับ 1  
   2.6 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน    ระดับ 1  
   2.7 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ     ระดับ 1  
  3. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย  
   3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ  
    3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์      ระดับ 2  
    3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม   ระดับ 1  
    3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน    ระดับ 1  
    3.1.4 การบริการเป็นเลิศ      ระดับ 1  
    3.1.5 การท างานเป็นทีม      ระดับ 1  
   3.2 สมรรถนะประจ าสายงาน  
    3.2.1 การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก   ระดับ 1  
    3.2.2 การคิดวิเคราะห์      ระดับ 1  
    3.2.3 การส่ังสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ  ระดับ 1  
    3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  ระดับ 1 
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หลักการและเหตุผล  
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วน

ท้องถิ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถน านโยบายและข้อส่ังการของรัฐบาล และ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ แผนพัฒนาภาค ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 จึงได้ด าเนินการจัดท า
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ 3) พ.ศ.2561 ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันท่ี  25 กันยายน 2561 และได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 เล่ม 135 ตอน พิเศษ 246 ง ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
1. เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมี 

แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน   
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดท า

งบประมาณประจ าปี   
3. เพื่อแสดงแนวทางและทิศทาง รวมท้ังเพื่อเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาท่ีก าหนดว่า 

สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่   
4. เพื่อเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีท่ีได้รับงบประมาณ 
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม แนว

ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561   

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2559  
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2561 
คณะกรรมการที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) ผู้บริหารท้องถิ่น               ประธานกรรมการ  
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน     กรรมการ  
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  

กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิน่ 
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(4) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน   กรรมการ  
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ   กรรมการ  

 ท่ีผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน       
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก     กรรมการ  
     จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน       
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการและเลขานุการ       
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดท าแผน            ผู้ช่วยเลขานุการ  
กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก

ก็ได้  
มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้        
(1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  

(ก) อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีท่ีมีผลกระทบต่อ 
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์

ท่ีส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะ

ทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย       
(2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท า

ร่างแผนพัฒนา  
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบล เมือง

พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ท่ีจะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่
หากเกินศักยภาพของอบต. องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมี
กฎหมายจัดต้ังให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
น ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าท่ี     

(3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน      
(4) ให้ความชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) แห่งระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548      
(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
(6) แต่งต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
(7) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน 

ท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ประธานกรรมการ  
(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ  
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(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดท าแผน      กรรมการและเลขานุการ  
(5) เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการ  
    ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 
กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  
มีหน้าท่ี จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ก าหนด จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (3) 
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน       
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน  

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบสัดส่วนประชาคมระดับหมู่บ้านและสัดส่วนประชาคมระดับ
ต าบลให้เป็นปัจจุบัน        

3. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 หรือด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบท่ีเห็นว่า
เหมาะสม ท้ังนี้จะต้องเป็นไป ตามมาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ.2496 สัดส่วนของการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว
0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 ก าหนดไว้       

4. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ีในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีลักษณะประชารัฐ เพื่อน า
ปัญหาความต้องการท่ีได้จากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ไปเป็นข้อมูลในการด าเนินการของ หน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการท างาน ส าหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่นครั้งแรก ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2559 เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตจังหวัด ให้ใช้สัดส่วนร้อยละ 60 กรณี ประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละ 60 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 
ให้ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น ต่อไปได้ โดยให้ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นโดยละเอียดไว้ในรายงาน 
การประชุม        

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อ
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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แผนผังขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 

รวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากการประชาคมระดับหมู่บ้าน/แผน
ชุมชน 

จัดประชุมประชาคมระดับต าบล เพื่อเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาอบต. 

แจ้งสภาอบต. / อ าเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ปิดประกาศและส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน 

ส่งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.เข้าร่วมประชุมประชาคมและส่งเชิญสัดส่วน
ประชาคมระดับหมู่บ้านเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 

ส่งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.เข้าร่วมประชุมประชาคมและส่งเชิญสัดส่วน
ประชาคมระดับต าบลเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 



9 
 

 
 
 

      
       

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ที่............./ ๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
------------------------------------------- 

 

 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๖ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงสุวรรณ ประกอบด้วย 
  

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      ประธานกรรมการ 
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองช่าง        กรรมการ  
4. ผู้อ านวยการกองคลัง        กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม     กรรมการ  
6. นายสุทัศน์  ไชยโพธิ์   ตัวแทนประชาคม  กรรมการ 
7. นางแสงเดือน  ปวงค า  ตัวแทนประชาคม  กรรมการ 
8. นางราตรี วงศ์มา   ตัวแทนประชาคม  กรรมการ 
9. หัวหน้าส านักปลัด        กรรมการและเลขานุการ 
10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ มีหน้าท่ีจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณก าหนด จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 
๑๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ล าดับท่ี (๕) ถึง (๗) 
ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี................เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
                                          ด.ต. 

(อุดม   บานเย็น) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ท่ี…………./ ๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
------------------------------------------- 

 

 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ และข้อ ๗ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณ ประกอบด้วย 
  

1.  ด.ต. อุดม บานเย็น ต าแหน่ง  นายก อบต.ดงสุวรรณ   ประธานกรรมการ 
2. นายรังสันต์ ชนาเนตร์  ต าแหน่ง รองนายก อบต.ดงสุวรรณ  กรรมการ 
3. นายสมศักดิ์  ไชยวงค์  ต าแหน่ง รองนายก อบต.ดงสุวรรณ  กรรมการ 
4. นายบุญศรี มหาวงค์  ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.ดงสุวรรณ  กรรมการ 
5. นายครรชิต  มณีวรรณ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.ดงสุวรรณ  กรรมการ 
6. นายสมชัย  ฟองรัตน์  ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.ดงสุวรรณ  กรรมการ 
7. นายวิรัตน์  บุญประเสริฐ ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
8. นายนอง  นันต๊ะภูม ิ  ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
9. นายชีวิน สุจิตรพัฒนา ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้ ต าแหน่งผู้แทนภาคราชการ   กรรมการ 
11. ผอ.รพ.สต. ดงสุวรรณ  ต าแหน่งผู้แทนภาคราชการ   กรรมการ 
12. ผอ.โรงเรียนบ้านดง  ต าแหน่งผู้แทนภาคราชการ   กรรมการ 
13. นายสุทัศน์ ไชยโพธิ์  ต าแหน่ง ตัวแทนประชาคม   กรรมการ 
14. นายอ านวย  มหายศ  ต าแหน่ง ตัวแทนประชาคม   กรรมการ 
15. นางราตรี  วงศ์มา  ต าแหน่ง ตัวแทนประชาคม   กรรมการ 
16. ปลัด อบต.ดงสุวรรณ        กรรมการ 
17. รองปลัด อบต.ดงสุวรรณ       กรรมการ 
18. หัวหน้าส านักปลัด อบต.ดงสุวรรณ      กรรมการ  

 ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
 (๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
      (ก) อ านาจหน้าท่ีของอบต. โดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีท่ีมีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน 

เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
 (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
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(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ท่ี
ส าคัญท่ีมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
(จ) นโยบายของนายกเทศมนตรีท่ีแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้อบต.ค านึงถึงสถานะทางการคลังของ

ท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
(๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ

จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณน าปัญหาความต้องการจาก

แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าท่ี 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน 
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) แห่งระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ 

(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๖) แต่งต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ล าดับท่ี (๔) ถึง (๑๗) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี.............เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

    ด.ต. 
(อุดม   บานเย็น) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
เร่ือง  ก าหนดสัดส่วนประชาคมท้องถ่ินระดับต าบล  

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

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณได้ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ไปแล้วเมื่อวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น 

 

ด้วยสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลบางท่านได้เกษียณอายุราชการและมีการย้ายไปด ารงต าแหน่ง
สังกัดหน่วยงานอื่น ดังนั้น เพื่อให้สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๑.๒/ว๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงสุวรรณจึงขอยกเลิกประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลข้างต้น และให้ใช้ประกาศก าหนดสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดังนี้ 
 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ด.ต. อุดม  บานเย็น 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายรังสันต์  ชนาเนตร์ 
3. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายแดนชัย  บานเย็น 
4. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นางพิมพร  ไชยสถาน 
5. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายสายยนต์  มหายศ 
6. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายจตุรงค์  นันตาฤทธิ์ 
7. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นางณัฐิกาญจน์  พรมสาร 
8. สมาชิก สภา อบต. หมู่ท่ี 1  นายจ ารัส  ผัดวงค์ 
9. สมาชิก สภา อบต. หมู่ท่ี 1 นายครรชิต  มณีวรรณ 
10. สมาชิก สภา อบต. หมู่ท่ี 2 นางดวงมณี  กันทะชัย 
11. สมาชิก สภา อบต. หมู่ท่ี 3 นางวันทนา  เดชกล้า 
12. สมาชิก สภา อบต. หมู่ท่ี 4 นายอดิศักดิ์  กัลยา 
13. สมาชิก สภา อบต. หมู่ท่ี 7 นายสายัณห์  แก้วเทพ 
14. สมาชิก สภา อบต. หมู่ท่ี 7 นายธรรมรงค์  แก้วเทพ 
15. สมาชิก สภา อบต. หมู่ท่ี 8 นางจ าเนียน  บานเย็น 
16. สมาชิก สภา อบต. หมู่ท่ี 9 นายสมศักดิ์  ไชยวงค์ 
17. สมาชิก สภา อบต. หมู่ท่ี 9 นายบุญศรี  มหาวงค์ 
18. สมาชิก สภา อบต. หมู่ท่ี 10 นายบุญโชติ  บรรจง 
19. สมาชิก สภา อบต. หมู่ท่ี 10 นายสนั่น  มหาลือ 
20. สมาชิก สภา อบต. หมู่ท่ี 11 นางทองเพียร  ชูกร 
21. ก านันต าบลดงสุวรรณ  นายสุทัศน์  ไชยโพธิ์ 
22. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี  9 นางโสภา  ลือเรือง 
23. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี  10 นางราตรี  วงศ์มา  
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24. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงสุวรรณ  
25. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดง   
26. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกค าใต้   
27. ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบล  
28. ผู้อ านวยการกองช่าง  
29. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
30. หัวหน้าส านักปลัด   
31. นางบุตร  วรรณพรหม กลุ่มไม้กวาด  หมู่ท่ี 2 
32. นางแสงนวล  สุธรรม กลุ่มขนม หมู่ท่ี 4 
33. นายสมศักดิ์  รักษาสัตย์ อปพร.  หมู่ท่ี 1  
34. นายเสงี่ยม  ผัดวงค์ อปพร.  หมู่ท่ี 3 
35. นายสมบูรณ์  สมศรี อปพร.  หมู่ท่ี 6 
36. นายวิรัตน์  บุญประเสริฐ ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลดงสุวรรณ 
37. นายผิน  สร้อยสังวาลย์ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน  หมู่ท่ี 3 
38. นายพรชัย  เลิศสุวรรณ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6  
39. นางจันทร์แก้ว  สุริยะไชย อสม.  หมู่ท่ี 5 
40. นายบุญเทียน  ถูกใจ อสม.  หมู่ท่ี 7 
41. นางปราณี  ปูเลย อสม.  หมู่ท่ี 8 
42. นางณัฐธิกาญจน์  พรหมสาร อสม.  หมู่ท่ี 11 
    

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณ และไม่ได้ถูกจัดต้ังเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล ก็สามารถเข้าร่วมประชุม
ประชาคมท้องถิ่นได้และสามารถเสนอ  แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ทุกระดับหรือทุก
กรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
   
  ประกาศ  ณ  วันท่ี……………เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

   ด.ต. 
(อุดม   บานเย็น) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

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

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๑.๓/ว๒๘๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕) โดยใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั้น 

 

เพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงสุวรรณจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณให้
ทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี............เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

   ด.ต. 
(อุดม   บานเย็น) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
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ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2561  
ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมพร้อม

เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 
 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งาน
พระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจจองผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นขอบเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง แก้ไข 
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
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แผนผังขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(ตามข้อ 22) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.เข้าร่วมประชุมประชาคมและส่งเชิญสัดส่วน
ประชาคมระดับหมู่บ้านเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 

แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณเพื่อทราบ 

แจ้งอ าเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ปิดประกาศภายใน 15 วัน และส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ส่งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.เข้าร่วมประชุมประชาคมและส่งเชิญสัดส่วน
ประชาคมระดับต าบลเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 
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แผนผังขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  
(อ านาจคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ตามข้อ 22/1) 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเชิญประชุมและประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต. เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปล่ียนแปลง  

 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปล่ียนแปลง  
โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 

ส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

แจ้งสภาอบต./ อ าเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปล่ียนแปลง 
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปล่ียนแปลงให้ผู้บริหาร 

กรณี การย้ายช่องปีของแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจแก้ไขผู้บริหารท้องถิ่น 
(ตามหนังสือ ท่ี มท 08010.3/ว6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4) 
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แผนผังขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
(อ านาจผู้บริหารท้องถ่ิน ตามข้อ 22/2) 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 

 

ส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

แจ้งสภาอบต./ อ าเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปล่ียนแปลง 
เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 
โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ข้อ 22/2 ในกรณีเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการ 
ดังต่อไปนี้ เป็นอ านาจผู้บริหาร  

1. โครงการพระราชด าริ  
2. งานพระราชพิธี  
3. รัฐพิธี  
4. นโยบายรัฐบาล  
5. นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
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แผนผังขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  
(อ านาจผู้บริหารท้องถ่ิน ตามข้อ 21) 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดท าเอกสารบันทึกข้อความ พร้อมท้ังประกาศเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น  

 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข  
โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 

แจ้งสภาอบต./ อ าเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

กองงานต้นเรื่อง เสนอบันทึกพร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการขอแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมส่งเอกสารให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา เห็นชอบ แก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. หนังสือด่วนท่ีสุด มท 0810.3/ว1617 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 (ด้านการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

2. หนังสือด่วนท่ีสุด มท 0810.3/ว6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 
3. หนังสือด่วนท่ีสุด มท 0810.3/ว6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
เร่ือง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณได้เห็นชอบ
อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดย
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณจึงประกาศ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงสุวรรณต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  …..  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

   ด.ต. 
(อุดม   บานเย็น) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณได้พิจารณา
และให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๒ และนายกเทศมนตรีต าบลเจ้าพระยาได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว 

 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙ องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณจึงประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  .....  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

   ด.ต. 
(อุดม   บานเย็น) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
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หลักการและเหตุผล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2559 ข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้อง
ด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริง

ท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
2. เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
3. เพื่อให้การประสานและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้รวดเร็วถูกต้อง และลดความซ้ าซ้อน

ของโครงการ  
4. เพื่อให้การติดตามประเมินผล เมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้น 
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม แนว

ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561   

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2559 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ รวบรวมข้อมูล
โครงการพัฒนา/ กิจกรรม ท่ีจะด าเนินการจริงในพื้นท่ี ท้ังโครงการพัฒนา / กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณเอง และของหน่วยงานอื่น 
 ขั้นตอนท่ี 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 ขั้นตอนท่ี 3 การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ น าร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนท่ี 4 การประกาศแผนการด าเนินงาน 

กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน 
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 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ท้ังนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันและ
สามารถตรวจสอบได้ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาอบต. 
  
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาอบต.  

 
คณะกรรมการสนับสนุน  
การจัดท าแผนพัฒนาอบต.  
 
คณะกรรมการพัฒนาอบต.   
 

 
 
 
 

  
ผู้บริหารท้องถิ่น     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 หน่วยงานอื่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

เค้าโครงแบบ ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด มท 0810.3/ว6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๔/
๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ไปแล้ว นั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณจึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ....  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

   ด.ต. 
(อุดม   บานเย็น) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
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หลักการและเหตุผล  
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าท่ีก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ (3) รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณซึ่งจะช่วย

ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
 2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินการตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 
 3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
 4. เพื่อทราบถึงสถานภาพของการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
 5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดอบต. หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง
ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน
ในต าบลสรรพยาหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม แนว

ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2561   

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2561 
 

กำรติดตำมและประเมนิผล
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
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คณะกรรมการที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 
คน ประกอบด้วย 

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 
5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งต้ังอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน 
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมก าหนดแนวทาง วิธี การในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) 
 3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒) 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑๓ (๓) 
 5. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑๔ (๕)
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แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณทราบ 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ทราบ 
 

เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น 

แจ้งสภาอบต./ อ าเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

ปิดประกาศภายใน 30 วัน และส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

 

ปิดประกาศภายใน 30 วัน และส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ที่............../ ๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
------------------------------------------- 

 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ประกอบด้วย   

1. นายธรรมรงค์  แก้วเทพ  สมาชิก สภา อบต.ดงสุวรรณ กรรมการ 
2. นางณัฐธิกาญจน์  พรมสารสมาชิก  สมาชิก สภา อบต.ดงสุวรรณ กรรมการ 
3. นางสุภิญญา  รุ่งตระกูล  สมาชิก สภา อบต.ดงสุวรรณ กรรมการ 
4. นายสุทัศน์  ไชยโพธิ์   ตัวแทนประชาคม  กรรมการ  
5. นายอ านวย  มหายศ   ตัวแทนประชาคม  กรรมการ   
6. ผอ.โรงเรียนบ้านดง   ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ  
7. ผอ.รพ.สต.ดงสุวรรณ   ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 
8. นายวิรัตน์  บุญประเสริฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
9. นายชีวิน  สุจิตรพัฒนา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
10. รองปลัด อบต.ดงสุวรรณ      กรรมการ 
11. หัวหน้าส านักปลัด       กรรมการ 

 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ มีอ านาจหน้าท่ี 
ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลเจ้าพระยา เพื่อให้นายกเทศมนตรีต าบลเจ้าพระยาเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดง
สุวรรณ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
 ๔. แต่งต้ังอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ล าดับท่ี (๑) ถึง 
(๑๑) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี       เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   ด.ต. 
(อุดม   บานเย็น) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
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ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
ที่............../ ๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
------------------------------------------- 

 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณได้มีค าส่ัง ท่ี ...../๒๕๖๑ ลงวันท่ี ..... ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณไปแล้ว นั้น 
 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และมติการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน 
๑๕๖๑ จึงแต่งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงสุวรรณ ดังนี้ 
  

1. นายสุทัศน์  ไชยโพธิ์   ตัวแทนประชาคม  ประธานกรรมการ  
2. หัวหน้าส านักปลัด         กรรมการและเลขานุการ 

    

 ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  ......  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี  .....  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

   ด.ต. 
(อุดม   บานเย็น) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------- 

 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณได้
ประชุมครั้งท่ี .........../๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี...........เดือน........................... พ.ศ. ๒๕๖๒ พิจารณาติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง
วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และนายกเทศมนตรีต าบลเจ้าพระยาเสนอรายงานดังกล่าวต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี......... ครั้งท่ี......../๒๕๖๑ เมื่อ
วันท่ี..........เดือน...................พ.ศ............... องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณจึงประกาศรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี………..เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 

     ด.ต. 
(อุดม   บานเย็น) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
 

 
 

 

 


