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คํานํา 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข     
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึ งถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ              
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหนาที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 (1) การจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ดังนั้น
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติสอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบแนวทางตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่  19  ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 นั้น 

  เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมสภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้
แผนพัฒนาฯ มีความสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้              
จึ งจ า เป็นต้องมีการเ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการที่ ไม่ปรากฏอยู่ ในแผน แผนพัฒนาท้องถิ่น                        
(พ.ศ.2561 – 2565) ที่ประกาศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนปีงบประมาณที่จะด าเนินงาน หรือมีการ
เปลี่ยนแปลง ที่ท าให้สาระส าคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการ
ที่จะท าในแต่ละปี โดยเฉพาะโครงการที่จะน าไปตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ฯ 

 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง จึงได้จัดท าคู่มือ
การเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เล่มนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประจ าสายงาน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้       
(ส านัก/กอง) ได้ศึกษาท าความเข้าใจสร้างกระบวนการรับรู้ อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบถึง
วิธีการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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คู่มือการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  

อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
  
1.  แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอ านาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น โดยมิเพียงที่จะมีหน้าที่ให้บริการ
สาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคม
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
เพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจาย      
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่ จ าเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจน
รายได้ของท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ มีความเป็นอิสระมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2548 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ขึ้น 

2. ความสําคัญของการวางแผน (Significance of Planning) 
 1) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตากวางไกล มองเหตุการณ ตาง ๆ ใน
อนาคตที่อาจเกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีปญหา ความตองการของประชาชนในสังคมนั้น ซึ่ง
สิ่งเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้นองคการจึงจ าเปนต้องเตรียมตัวและเผชิญ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล้อมอันไดแก สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง        
เปนตน 
 2) ท าใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองค์การ ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงท าใหมีการยอมรับแนวความคิด
เชิงระบบ (system approach) เขามาใช้ในองคก์ารยุคปจจุบัน 
 3) ท าใหการด าเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เพราะการวางแผนเปนงาน
ที่ต้องกระท าเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝ่ายในองค์การทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันการด าเนินการเปนไปดวยความ
มั่นคงและมีความเจริญเติบโต 
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  4) เปนการลดความสูญเปล่าของหนวยงานที่ซ้ าซอนเพราะการวางแผนท าใหมองเห็นภาพรวม
ขององคการที่ชัดเจน และยังเปนการอ านวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เปนการจ าแนกงานแตละแผนกไมใหเกิดความซ้ าซอนกัน 
 5) ท าใหเกิดความแจมชัดในการด าเนินงานเนื่องจากการวางแผนเปนการกระท าโดยอาศัยทฤษฎี
หลักการ และงานวิจัยต่างๆ (a rational approach) มาเปนตัวก าหนดจุดมงุหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรที่ด าเนินอยูกลาวโดยสรุปวาไมมีองคการใดที่ประสบความส าเร็จ                 
ได้โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความส าคัญของกระบวนการ
จัดการที่ด ี

3. ประโยชนของการวางแผน (Advantages of Planning) 
 การวางแผนที่ดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้ 
 1) บรรลุจุดมุงหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง 
เพ่ือให้องค์การบรรลุจุดมุงหมายที่ก าหนดให การก าหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานขั้นแรกของการวางแผน        
ถาจุดมงุหมายที่ก าหนดมีความแจมชัดก็จะช่วยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายที่ก าหนดไว้
ไดอยางสะดวกและเกิดผลดี 
 2) ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใชสติปญญาเพ่ือคิดวิธีการ
ใหองคการบรรลุถึงประสิทธิภาพเปนการใหงานในฝายตางๆ มีการประสานงานกันดีกิจกรรมที่ด าเนินมีความ       
ตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ที่ท าซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากร       
ตาง ๆ อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนที่ดีก่อให้เกิดการประหยัดแกองคการ 
 3) ลดความไมแนนอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แนนอนใน
อนาคตลงเพราะการวางแผนเปนงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณเหตุการณในอนาคตการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพเปนผลมาจากการวิเคราะหพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้วท าการคาดคะเนเหตุการณใน
อนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาป้องกนัเหตุการณท์ีจ่ะเกิดขึ้นไว้แลว 
 4) เปนเกณฑในการควบคุม (Basis of control) การวางแผนชวยใหผูบริหารไดก าหนดหนาที่การ
ควบคุมข้ึน ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งทีแ่ยกกันไมออกเปนกจิกรรรมที่ด าเนินการคูกันอาศัย
ซึ่งกันและกัน กลาวคือถ้าไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กล่าวได้วาแผนก าหนดจุดมุ่งหมายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม 
 5) สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค Encourages innovation and Creativity) 
การวางแผนเป็นพ้ืนฐานดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งที่ชวยให้เกิดแนวความคิดใหม ๆ (นวัตกรรม) และ
ความคิดสรางสรรคทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเปน การระดมปญญาของคณะผู้
ท างานดานการวางแผนท าใหเกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสรางสรรคน ามาใชประโยชนแก่องค์การ          
และยังเปนการสร้างทศันคติการมองอนาคตระหวางคณะผู้บริหาร 
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 6) พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ใหเห็นถึง
ความรวมแรงรวมใจในการท างานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจใหเกิดขึ้นในกลุมคนงานดวย
เพราะเขารู้อย่างชัดเจนวาองคการคาดหวังอะไรจากเขาบ้างนอกจากนั้น การวางแผนยังเปนเครื่องมือฝกและ
พัฒนาแรงจูงใจที่ดีส าหรบัผูบริหารในอนาคต 
 7) พฒันาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ท าให้
องคการมีการแขงขันกันมากกวาองคการที่ไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการท างาน เปลี่ยนแปลงวิธีการท างานปรับปรุงสิ่งต่างๆ                 
ใหทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 
 8) ท าใหเกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนไดสรางความมั่นใจใน
เรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ ท าใหกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดวางไวมุงไปที่จุดมุงหมายเดียวกัน     
มีการจัดประสานงานในฝายตาง ๆ ขององคการเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแตละฝายขององคการ 
 
4. วัตถุประสงค์ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     
 4.1 เพ่ือให้การจัดท าแผนงานโครงการในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)        
มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด และพร้อมจะน าไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ 
 4.2 เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนในพื้นท่ี 
 4.3 เ พ่ือเป็นการตอบสนองการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ในการบรรลุจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดไว้ 

4.4 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

  4.5 เพ่ือใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการเตรียมความพร้อมวางกรอบแนวทางพัฒนา   
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  

4.6 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมสภาพปัญหาในพ้ืนที่บริบททางสังคม 
ทีไ่ด้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
   4.7 เพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)            
ที่ประกาศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยนปีงบประมาณที่จะด าเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้
สาระส าคัญเปลี่ยนไป 

 4.8 เ พ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให้มี                  
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากท่ีสุด 

 4.9 เพ่ือใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข น ามาจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ฯ  
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5. ความหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    
 “องคกรปกครองสวนทองถิน่” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง พัทยา 
องคการบริหารสวนต าบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
(ระเบียบแผน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2548) 
 “สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา    
สภาองค การบริ หารส วนต าบล  และสภาองค กรปกครองส วนท องถิ่ น อ่ืนที่ มี กฎหมายจั ดตั้ ง                   
(ระเบียบแผน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2548) 
 “คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ต า บ ล  แ ล ะค ณ ะก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ข อ ง อ ง ค์ ก รป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น อ่ื น ที่ มี ก ฎ ห ม า ย จั ด ตั้ ง                              
(ระเบียบแผน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2548) 
  “คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความวาคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค
การบริหารสวนต าบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถนอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดต้ัง (ระเบียบแผน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2548) 
 “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวาคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ทิมี่กฎหมายจัดตั้ง  (ระเบียบแผน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2548) 
 “อ าเภอ” หมายความรวมถึงก่ิงอ าเภอด้วย (ระเบียบแผน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2548) 
  “ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่อืน่ที่มีกฎหมายจัดตั้ง (ระเบียบแผน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2548) 
  “สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวา สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา  สมาชิกสภาองคการบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองคกรปกครอง         
สวนทองถิน่อืน่ทีม่ีกฎหมายจัดตั้ง (ระเบียบแผน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2548) 
  “นายอ า เภอ” หมายความรวมถึ งปลั ดอ า เภอผู เป นหั วหน้ าประจ ากิ่ งอ า เภอด วย                       
(ระเบียบแผน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2548) 
  “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล 
ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
(ระเบียบแผน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2548) 
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  “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน” หมายความว่า ผู้อานวยการส านัก หัวหน้าส านัก   
ผู้อ านวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่าต าแหน่งดังกล่าว 
(ระเบียบแผน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) 
 “พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้ง (ระเบียบแผน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) 
 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพฒันาท้องถิ่น (ระเบียบแผน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) 
 “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ (ระเบียบแผน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) 
 “แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ประจ าปีงบประมาณนั้น (ระเบียบแผน ฉบับที่ 1 พ.ศ.2548) 
คําสําคัญ  
 “การเพ่ิมเติม” หมายความว่า การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของแผนพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงานให้
ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

 
6. องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข      
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 (1) ผู้บริหารท้องถิ่น      ประธานกรรมการ 
 (2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน   กรรมการ 
 (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  กรรมการ 
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(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  กรรมการ 
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  กรรมการ 
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น 
คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน   กรรมการ 
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการและเลขานุการ 
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 

  “กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได”้ (ระเบียบแผน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 

  (ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
  (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 

  (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นท่ีแถลงต่อสภาท้องถิ่น 

   (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ 
มาประกอบการพิจารณาด้วย 
  (2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดท าร่างแผนพัฒนาในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ ใน
แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบด้วย 

(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ประธานกรรมการ 
(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น 
คัดเลือกจ านวนสามคน      กรรมการ 
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(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน    กรรมการและเลขานุการ 
(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย  

          ผู้ช่วยเลขานุการ 
“กรรมการตาม (๓) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ ได้”    

(ระเบียบแผน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที ่
  จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

7. ขัน้ตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ        
ที่เก่ียวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็น
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 7.1 ขั้นตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น          
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนผังที่ 7.1  ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 

(4) สภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

(5) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิด ประกาศโดยเปิดเผย                 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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  ข้อ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

 “ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
  “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังที่ 7.1  ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
(กรณีที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําร ิงานพระราชพิธ ีรัฐพธิี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย) 

(1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็นตามข้อเท็จจริงเสนอให้ผู้บังคับบัญชากลั่นกรองเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

(3) สภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

(4) ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
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 7.2 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

  ข้อ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

 “ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
  “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังที่ 7.2  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 

(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 

(2) สภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
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 7.3 ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  ข้อ 8 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย” 
โดยมหีลักการส าคัญดังนี้.- 
  1. เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด โดยต้องไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
เช่น การแก้ไขข้อความ การแก้ไขแบบ แบบ ผ.ต่างๆ เช่น พยัญชนะ วรรณยุกต์ สระ ค าผิด สระผิด         
ตัวอักษรผิด เป็นต้น  
  2. เพ่ือแก้ไขราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     
พ.ศ.2560 ให้ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณการราคาตามหลักวิชาการทางช่าง 
    3. เพ่ือการน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ประกาศใช้แล้ว            
โดยก าหนดไว้ในปีอื่นมาด าเนินการในปีปัจจุบัน 
 
 
 
 

แผนผังที่ 7.2  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
(กรณีที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําร ิงานพระราชพิธ ีรัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย) 

(2) สภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 
 

(1) ผู้บริหารท้องถิ่นส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 
 

(3) ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
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แผนผังที่ 7.3  ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

(1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น
ตามข้อเท็จจริงเสนอให้ผู้บังคับบัญชากลั่นกรองเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา 

(2) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 

(3) ผู้บริหารแจ้งสภาท้องถิ่นอ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
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8. ตัวอย่างเอกสาร การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

-ตัวอย่างการเสนอขออนุมัติเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผน- 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    อบต.คลองม่วง  ส ำนักปลัด  งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๔๔0๐ ๐611 

ที ่ นม 74401 /                                วันที ่           

เรื่อง      ขออนุมัติด ำเนินกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ครั้งที่ ...   

เรียน    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง 

  เรื่องเดิม 
   ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง ได้ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง เพ่ือเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม และงบประมำณจำกเงินสะสม รวมทั้งวำงแนวทำงเพ่ือใหมีกำรปฏิบัติ                
ใหบรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรที่ก ำหนดไวในแผนพัฒนำท้องถิ่น  ประกำศใช้เมื่อวันที่  12  มิถุนำยน พ.ศ.
2562 รวมทัง้ด ำเนินกำรเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) ในห้วงกำร
ใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี หรือและงบประมำณจำกเงนิสะสม ไปแล้วนั้น 

  ข้อเท็จจริง 
   เนื่องจำกปัจจุบันสภำพแวดล้อมสภำพปัญหำในพ้ืนที่ บริบททำงสังคมได้มีกำรเปลี่ยนแปลง     
ท ำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้
แผนพัฒนำฯ มีควำมสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่วำงไว้              
จึ งจ ำ เป็นต้องมีกำรเ พ่ิมเติ มหรือเปลี่ยนแปลงโครงกำรที่ ไม่ปรำกฏอยู่ ใ นแผนแผนพัฒนำท้องถิ่น                   
(พ.ศ.2561 – 2565) ที่ประกำศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องกำรเปลี่ยนปีงบประมำณที่จะด ำเนินงำน               
หรือมีกำรเปลี่ยนแปลง ที่ท ำให้สำระส ำคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศำสตร์  แนวทำงกำรพัฒนำ หรือรำยละเอียด
ของโครงกำรที่จะท ำในแต่ละปี โดยเฉพำะโครงกำรที่จะน ำไปตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และงบประมำณจำกเงินสะสม ฯ 

  ระเบียบข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
  ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยำมค ำว่ำ  “แผนพัฒนำ”  “แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ”  “แผนพัฒนำ   
สำมปี” “โครงกำรพัฒนำ” “กำรเพ่ิมเติม” และ“กำรเปลี่ยนแปลง” ในข้อ  ๔  ของระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘                    
และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน (และระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๓ ให้แก้ไขค าว่า  “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  เป็น  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  และแก้ไข
ค าวา่ “แผนพัฒนา”  เป็น  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔8  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  ทุกแห่ง) 
  “แผนพัฒนำท้องถิ่น”  หมำยควำมว่ำ  แผนพัฒนำท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
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  “แผนพัฒนำท้องถิ่น”  หมำยควำมว่ำ  แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนด  
วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่ำเป้ำหมำย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนำจังหวัด  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนำอ ำเภอ  
แผนพัฒนำต ำบล  แผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชน   
 อันมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำที่จัดท ำขึ้นส ำหรับ
ปีงบประมำณแต่ละปี  ซึ่งมีควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(และระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 4 
ให้ยกเลิกบทนิยำมของค ำว่ำ  “โครงกำรพัฒนำ”  ในข้อ  4  ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ 
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้
แทน “โครงกำรพัฒนำ”  หมำยควำมว่ำ  โครงกำรที่ด ำเนินกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ  และกิจกรรม 
สำธำรณะเพ่ือให้กำรพัฒนำบรรลุตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ 
  ข้อ ๗ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  ๑๗  ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน  
  “ข้อ  ๑๗  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิน่สี่ปี ให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้  
  (๑) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น  ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ       
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น  รับทรำบปัญหำ  ควำมต้องกำร  ประเด็น  กำรพัฒนำ       
และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร และแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที ่  
เพ่ือน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำน
ต่ำง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี    
  (๒) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  รวบรวมแนวทำงและข้อมูลน ำมำ
วิเครำะห์เพื่อจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  
  (๓) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 
 (๔) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี และประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปี เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ
ก่อนแล้วผู้บริหำรท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีต่อไป” 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกควำมในข้อ  22  ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ 
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน            
  “ข้อ  ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชำชน  กำรเพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมขั้นตอน  ดังนี้  
  (๑) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น              
ทีเ่พ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  
  (๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น            
ทีเ่พ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร  
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 ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล             
พ.ศ.  2537  ด้วย  
   เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำว ให้
ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้  พร้อมทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้”                                                              
 ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมควำมต่อไปเป็นข้อ  ๒๒/๑  และข้อ  ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
 “ข้อ  ๒๒/๑  เพ่ือประโยชน์ของประชำชนกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น  ให้เป็นอ ำนำจ 
ของคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  ส ำหรบัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ  46  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล  พ.ศ.2537  ด้วย เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่งได้รับควำมเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนำ
ท้องถิน่ดังกล่ำว ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้  พร้อมทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้”  
  “ข้อ  ๒๒/๒  ในกรณีกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงกำร       
พระรำชด ำริ  งำนพระรำชพิธี  รัฐพิธี  นโยบำยรัฐบำล  และนโยบำยกระทรวงมหำดไทย  ให้เป็นอ ำนำจ       
ของผู้บริหำรท้องถิ่น  ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลง
ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ  46  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ.2537  ด้วยและเมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับควำมเห็นชอบแล้ว  
ให้ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับควำมเห็นชอบกำรเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นดังกล่ำว” 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ.2548 
 ขอ ๒๔  ใหผูบริหำรทองถิ่นประกำศใชแผนพัฒนำที่อนุมัติแลว และน ำไปปฏิบัติรวมทั้งแจง 
สภำทองถิ่น คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร องคกำรบริหำรสวนจังหวัด อ ำเภอ หนวยงำนที่ 
เกี่ยวของ และประกำศใหประชำชนในทองถิ่นทรำบโดยทั่วกันภำยในสิบหำวันนับแตวันที่ประกำศใชและปด 
ประกำศโดยเปดเผยไมนอยกวำสำมสิบวัน    

 ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้กำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลคลองม่วงสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง เห็นควรแจ้งให้                  
(ส ำนัก/กอง)  ที่มีควำมประสงค์จะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น ส่งรำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
ที่จะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็น ตำม แบบ ผ.02 , แบบ ผ.๐๒/1 และแบบ ผ.03  
ส่งงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ส ำนักปลัด พร้อมนี้จะเรียนแจ้งก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ภำคเอกชน รัฐวิสำหกิจ            
ผู้แทนภำคประชำสังคม กลุ่มอำชีพ และประชำชนในพ้ืนที่ ในกำรจัดประชุมประชำคมท้องถิ่นในระดับหมู่บ้ำน
เพ่ือเสนอโครงกำรพร้อมทั้งจัดล ำดับควำมส ำคัญ และรวบรวมเสนอเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำฯ และจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง                                    
เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง ต่อไป 
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ข้อพิจารณา 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดลงนำมในหนังสือที่แนบมำพร้อมนี้ หรือเห็นควร
ประกำรใดโปรดพิจำรณำสั่งกำร 
        สิบโท 
                                                        (ชำญรบ   ตุ้มสูงเนิน) 
                                             นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 
 

 เรียน   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง                                                  
  - เพ่ือโปรดพิจำรณำ 

       - เห็นควร         อนุมัติด ำเนินกำรตำมระเบียบฯ                                                  
                       ไม่อนุมัติ...........................................          

                  
     (นำงสำววันนำ   บัวเย็น) 

   หัวหน้ำส ำนักปลัด                                  

เรียน   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองมว่ง                      
   - เพ่ือโปรดพิจำรณำ                          
   - เห็นควร            อนุมัติด ำเนินกำรตำมระเบียบฯ                              

   ไม่อนุมัติ...................................... 

                         
                    (นำยปวริศ   บุดสำเดช)         
                                         ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง     

           

ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  
   -  เพ่ือโปรดพิจำรณำ                          
   -  เห็นควร           อนุมัติด ำเนินกำรตำมระเบียบฯ                                                  
                          ไม่อนุมัติ........................................... 

 

          
                      .         (นำยประทีป   เรืองเกษม) 
                                        นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง 
 
 
หมายเหตุ  เรื่อง ขออนุมัติด ำเนินกำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
ครั้งที่ ...   
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-ตัวอย่างบันทึกการแจ้งดําเนินการของ (สํานัก/กอง)- 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    อบต.คลองม่วง  ส ำนักปลัด งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๔๔0๐ ๐611 

ที ่ นม 74401 / ว                             วันที ่              

เรื่อง      กำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ครั้งที่ ...   

เรียน    หัวหน้ำส่วนรำชกำร ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง  ทุกท่ำน 

                  ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วงจะด ำเนินกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ครั้งที่ ...   เนื่องจำกปัจจุบันสภำพแวดล้อมสภำพปัญหำในพ้ืนที่ บริบททำง
สังคมได้มีกำรเปลี่ยนแปลง ท ำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้
อย่ำงแท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนำฯ มีควำมสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงกำรที่ไม่ปรำกฏอยู่ในแผนแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่ประกำศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องกำรเปลี่ยนปีงบประมำณที่จะด ำเนินงำน               
หรือมีกำรเปลี่ยนแปลง ที่ท ำให้สำระส ำคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ หรือรำยละเอียด
ของโครงกำรที่จะท ำในแต่ละปี โดยเฉพำะโครงกำรที่จะน ำไปตรำเป็นข้อบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และงบประมำณจำกเงินสะสม ฯ 

  เพ่ือให้กำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ครั้งที่ ...   ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง                
จึงแจ้งให้  (ส ำนัก/กอง)  ที่ประสงค์จะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น ส่งรำยละเอียดโครงกำร
พัฒนำที่จะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็น ตำม แบบ ผ.02 , แบบ ผ.๐๒/1 และ
แบบ ผ.03  ภายในวันที่ (                                       .) ส่งงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ส ำนักปลัด             
(สำมำรถดำวโหลดตัวอย่ำงตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย QR code) ในกำรนี้ได้มอบสิบโทชำญรบ ตุ้มสูงเนิน ต ำแหน่ง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร เป็นผู้ประสำนงำน 0 8658 4587 0 อนึ่งหำกท่ำนมิได้ส่งเอกสำร
ตำมห้วงเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำไม่ประสงค์เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 
2565) ในครั้งนี ้
 จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร 

 
(นำยประทีป    เรืองเกษม) 

                                         นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง                                                                                                                                
(ตัวอย่ำง แบบ ผ.02/ ผ.02/1 /ผ.03) 
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-ตัวอย่างบันทึกการเสนอโครงการของ (สํานัก/กอง)- 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                               (1)  

ที ่ นม    (2) / (3)                       วันที ่              

เรื่อง        (                                   (4)                                     .) 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง   

             ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วงจะด ำเนินกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565)  ครั้งที่ ...  เนื่องจำกปัจจุบันสภำพแวดล้อมสภำพปัญหำในพ้ืนที่ บริบททำงสังคมได้มี
กำรเปลี่ยนแปลง ท ำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำง
แท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนำฯ มีควำมสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงกำรที่ไม่ปรำกฏอยู่ในแผนแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ที่ประกำศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องกำรเปลี่ยนปีงบประมำณที่จะด ำเนินงำน               
หรือมีกำรเปลี่ยนแปลง ที่ท ำให้สำระส ำคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ หรือรำยละเอียด
ของโครงกำรที่จะท ำในแต่ละปี โดยเฉพำะโครงกำรที่จะน ำไปตรำเป็นข้อบัญญั ติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม และงบประมำณจำกเงินสะสม ฯ 

  เพ่ือให้กำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  ครั้งที่ ...   ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง                
(                (1)                .) จึงขอส่งแผนเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมรำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ       
ที่จะเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็น ตำม แบบ ผ.02 , แบบ ผ.๐๒/1 และแบบ ผ.03  
ภายในวันที่  (                                       .) ส่งงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ส ำนักปลัด             
(สำมำรถดำวโหลดตัวอย่ำงตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย QR code) ในกำรนี้ได้มอบสิบโทชำญรบ ตุ้มสูงเนิน ต ำแหน่ง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร เป็นผู้ประสำนงำน 0 8658 4587 0 อนึ่งหำกท่ำนมิได้ส่งเอกสำร
ต ำ มห้ ว ง เ ว ล ำ ที่ ก ำ ห นด จะถื อ ว่ ำ ไ ม่ ป ร ะส งค์ เ พ่ิ ม เ ติ ม ห รื อ เ ปลี่ ย น แป ล ง แผ น พั ฒน ำท้ อ ง ถิ่ น                          
(พ.ศ.2561 – 2565) ในครั้งนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร 

 
(                  (5)                   .) 

ต าแหน่ง              (6)                        . 

หน่วยงำน (ส ำนัก/กอง) 

เลขที่หน่วยงำน เลขหนังสือส่งภำยใน 

ระบุเร่ืองเช่น กำรเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

ชื่อ - สกุล 

หัวหน้ำหน่วยงำน 
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-ตัวอย่างหนังสือเสนอโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน- 
แบบส่งโครงกำรพัฒนำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

                                                                 ที่ท ำกำรหมูบ่้ำน หมู่ที่................................. 
                                                                                บ้ำน....................................ต ำบลคลองม่วง  
                                                                                อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

                                                    วันที่....................เดือน...............................พ.ศ. ………….. 

เรื่อง    กำรเพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง 

เรียน    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง  (ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น)  

สิ่งที่ส่งมำด้วย    1. ระเบียบวำระกำรประชุมประชำคมระดับหมู่บ้ำน หมู่ที่................บ้ำน................................. 
จ ำนวน     ๑     ฉบับ 

2.รำยชื่อสัดส่วนผู้เข้ำร่วมประชุมประชำคมระดับหมู่บ้ำน หมู่ที่............บ้ำน............................ 
จ ำนวน     ๑     ชุด 

3. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมประชำคมระดับหมู่บ้ำน หมู่ที่................บ้ำน...............................
            จ ำนวน     ๑     ชุด 
  

  ด้วยหมู่บ้ำน......................................หมู่ที่..................มีควำมประสงค์ขอ เพ่ิมเติมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง  ที่ผ่ำนกระบวนกำรประชุมประชำคม
ระดับหมู่บ้ำน เนื่องจำกปัจจุบันสภำพแวดล้อม สภำพปัญหำในพ้ืนที่ บริบททำงสังคมได้มีกำรเปลี่ยนแปลง     
ท ำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้
แผนพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ 
สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน/ประชำคมระดับหมู่บ้ำน จึงทบทวนโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน
เ พ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญ บรรจุ ในแผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565) โดยอำศัยระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

                    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำพร้อมแจ้งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผน 
พัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วงเพ่ือจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป 

                                                           ขอแสดงควำมนับถือ 

 

                                                    (....................................................) 
                                         ต ำแหน่ง ประธำนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่.................. 
ที่ท ำกำร...................................... 
หมู่ที.่........................................... 
เบอร์โทรผู้ประสำนงำน........................................... 
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สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 

ระเบียบวาระการประชุม 

ประชาคมระดับหมู่บ้าน..........................................หมู่ที่......................... 

เรื่อง การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

วันที่...................เดือน..................................พ.ศ……………. 

ณ  ศาลาประชาคม/หอประชุม……………………………….. 

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

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑           เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ำมี) 

                                
 
ระเบียบวาระท่ี  2           เรื่องท่ีเสนอใหม่/เพ่ือพิจำรณำ 

- กำรเพ่ิมเติมโครงกำรเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)       
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง 

 

 
ระเบียบวาระท่ี  3            เรื่องอ่ืนๆ 

 
 
 

*********************************** 
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สิ่งที่ส่งมำด้วย 2 

รายชื่อสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน...................................หมู่ที่..................... 

ต าบลคลองม่วง    อ าเภอปากช่อง    จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  

ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/หอประชุม................................................หมู่ท่ี...................... 

ที ่  ชื่อ-สกุล ที่อยู่/บ้านเลขที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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สิ่งที่ส่งมำด้วย 3 

รายงานการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน...................................หมู่ท่ี..................... 
ต าบลคลองม่วง   อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

เรื่อง  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
วันที.่...................เดือน...............................พ.ศ…………… 

ณ  ศาลาประชาคม/หอประชุม..........................................หมู่ท่ี................. 

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

เริ่มประชุมเวลำ...............................น. 

ผู้มำประชุมประชำคมระดับหมู่บ้ำน..............................จ ำนวน  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน/ประชาคมระดับหมู่บ้าน  ตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ส่วนรำชกำร
และรัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง แจ้งแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำควำมต้องกำร ประเด็นกำรพัฒนำ                        
และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่เพ่ือน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นโดยให้น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลในแผนพัฒนำหมู่บ้ำน
หรือแผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรเพ่ิมเติม แผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  นั้น 

มติที่ประชุม     รับทรำบ  
                  ไมร่บัทรำบ เนื่องจำก ........................................................... ................................................  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องที่เสนอใหม่/เพ่ือพิจำรณำ  

ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน/ประชาคมระดับหมู่บ้าน  ด้วยหมู่บ้ำน....................................หมู่ที่.................. 
มีควำมประสงค์ขอทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง  
ที่ผ่ำนกระบวนกำรประชุมประชำคมระดับหมู่บ้ำน เนื่องจำกปัจจุบันสภำพแวดล้อม สภำพปัญหำในพ้ืนที่ 
บริบททำงสังคมได้มีกำรเปลี่ยนแปลง ท ำให้แผนพัฒนำท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้อย่ำงแท้จริง ดังนั้นเพ่ือให้แผนพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสมบูรณ์ถูกต้องมีแนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจน
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ที่วำงไว้ สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนได้ทันต่อบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประกอบกับกระทรวงมหำดไทย
พิจำรณำแจ้งแนวทำงตำม  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ.
2551 มำตรำ 19 วรรคสำม ก ำหนดให้เมื่อแผนพัฒนำจังหวัดได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี          
และประกำศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำรด ำเนินกิจกำรของ
จังหวัดและหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัดดังกล่ำว ประกอบกับระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรงำนเชิงพ้ืนที่แบบบูรณำกำร พ.ศ.2550 ข้อ 7 ก ำหนดให้แผนพัฒนำจังหวัด 
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีจังหวัด แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกลุ่มจังหวัด 
ตลอดจนสำมำรถบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณในพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชน จึงอำศัยอ ำนำจตำมข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
จัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวน 
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แผนพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้งก ำหนดระยะเวลำแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นระยะเวลำห้ำปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ             

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

ล าดับที่   ชื่อโครงการ 
บรรจุในแผนปีงบประมาณ 

 (พ.ศ.2561-2565) 
1. 

  

2.   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
(โครงการที่เกินศักยภาพของหมู่บ่าน/ชุมชน)  

ล าดับที่   ชื่อโครงการ 
บรรจุในแผนปีงบประมาณ  

(พ.ศ.2561-2565) 
1. 

  

2.   

* หมายเหตุ  หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำโครงกำรพัฒนำที่เกินศักยภำพของ อปท. คือ 
   ๑. เป็นโครงกำรที่ประชำชนในเขต อปท. ตั้งแต่  ๒  แห่งขึ้นไป ได้รับประโยชน์ และได้ท ำควำมตกลงกันไว้
ว่ำจะด ำเนินกำรร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหำ 
   ๒. เป็นโครงกำรขนำดใหญ่ที่ส่งผลในภำพรวมต่อกำรพัฒนำในระดับจังหวัด และใช้งบประมำณจ ำนวนมำก 
   ๓. เป็นโครงกำรที่ต้องใช้ควำมช ำนำญเป็นพิเศษ หรือผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำรก ำกับดูแล  
   ๔ เป็นโครงกำรที่อำจส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม สภำพภูมิสังคม และ คุณภำพชีวิตของประชำชน      
ในวงกว้ำง 
มติที่ประชุม     เห็นชอบบรรจุแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  จ ำนวน...........................โครงกำร   
                  ไม่เห็นชอบ ............................................................           

สรุปรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับที่   ชื่อโครงการ 
บรรจุในแผนปีงบประมาณ 

(พ.ศ.2561-2565) 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
1.    

2.    

3.    
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 คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน/ประชำคมระดับหมู่บ้ำน  ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง          
ขอรับรองว่ำโครงกำรพัฒนำที่เสนอเพ่ิมเติม ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) นั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชำชนโดยแท ้และค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น 
และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

                                                 ลงชื่อ                                       
                                            (.............................................) 

                                              ประธำนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่................ 

   ลงชื่อ                                                             ลงชื่อ 
    (.............................................)                            (.............................................) 

กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่................                                กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่................ 
                    (ผช. ผู้ใหญ่บ้ำน)                                                                   (ผช. ผู้ใหญ่บ้ำน)                                                                      

ลงชื่อ                                                                  ลงชื่อ 
    (.............................................)                                 (.............................................) 

กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่................                                      กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่................ 
                 (สมำชกิสภำ อบต.)                                                                              (สมำชิกสภำ อบต.) 

ลงชื่อ                                            ลงชื่อ 
    (.............................................)                 (.............................................) 

          กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่................                     กรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่................ 
           (ผู้น ำ หรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้ำน)                                                              (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

 

ระเบียบวาระท่ี  3        เรื่องอ่ืนๆ 
……………………………..     ……............................................................................................................. ................ 
                               ……............................................................................. ................................................ 

มตทิี่ประชุม                ..................................................................................................................................... 

  

เลิกประชุมเวลำ............................... น.  
 
                                    ลงชื่อ                                           ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
                                            (.....................................................) 
                                              เลขำนุกำรคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่...........    

                                    
                                    ลงชื่อ                                            ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                                            (.....................................................) 
                                            ประธำนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่........... 
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-ตัวอย่างบันทึกส่งตรวจสอบพื้นท่ีและประมาณการราคาค่าใช้จ่ายโครงการ- 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    อบต.คลองม่วง  ส ำนักปลัด  งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน โทร. ๐ ๔๔0๐ ๐611 

ที ่ นม 74401 /                               วันที ่        

เรื่อง      ขอให้ด ำเนินกำรตรวจสอบพื้นท่ีและประมำณกำรรำคำค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 

  เพ่ือจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ...  

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  

  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วงร่วมกับคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นแจ้งให้ 
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ผู้น ำชุมชน สมำชิกสภำ อบต. ผู้แทนภำครำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ        
ผู้น ำ หรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้ำน และประชำชนในหมู่บ้ำน/ชุมชน ร่วมด ำเนินกำรจัดประชุม
ประชำคมในระดับท้องถิ่นเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น          
การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมสภาพปัญหาในพ้ืนที่  บริบททางสั งคมได้มีการเปลี่ ยนแ ปลง                   
ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพ่ือน าปัญหา
ต่างๆ มาก าหนดเป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยน าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง 
ๆ รวมทั้งข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น 

 เพ่ือให้กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ... 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้องตำมหลักวิธีงบประมำณรำคำโครงกำร ให้สอดคล้องตำมหลักวิชำกำร         
ทำงช่ำง และหลักของรำคำกลำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560                        
จึงให้กองช่ำงด ำเนินกำรลงพ้ืนที่ส ำรวจควำมพร้อมของสถำนที่ที่จะด ำเนินกำรประมำณรำคำเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำย ทั้งนี้ให้ด ำเนินกำรประมำณกำรรำคำค่ำใช้จ่ำย ปริมำณงำน และระบุสถำนที่
ด ำเนินกำรให้ชัดเจน กรอกข้อมูลลงในแบบ ผ.02 , แบบ ผ.๐๒/1 และแบบ ผ.03 แล้วแต่กรณีให้ครบถ้วน
พร้อมทั้งส่งทำง e-mail : Chanlop7129@Gmail.com ส่งให้งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน                       
ภายในวันที่ (.............................................)  ในเวลาราชการ เพ่ือจักได้รวบรวมโครงกำรพัฒนำเสนอ
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำต่อไป 
 

 
(นำยประทีป    เรืองเกษม) 

                                          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง 
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-ตัวอย่างบันทึกส่งประมาณการราคาค่าใช้จ่ายโครงการกองช่าง- 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    อบต.คลองม่วง  กองช่ำง 

ที ่ นม 74403 /                               วันที ่        

เรื่อง      ส่งประมำณกำรรำคำค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเพ่ือจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

  เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ...  

เรียน    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง 

  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วงร่วมกับคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นแจ้งให้ 
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ผู้น ำชุมชน สมำชิกสภำ อบต. ผู้แทนภำครำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ        
ผู้น ำ หรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้ำน และประชำชนในหมู่บ้ำน/ชุมชน ร่วมด ำเนินกำรจัดประชุม
ประชำคมในระดับท้องถิ่นเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น          
การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมสภาพปัญหาในพ้ืนที่  บริ บททางสั งคมได้มีการเปลี่ ยนแปลง                   
ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพ่ือน าปัญหา
ต่างๆ มาก าหนดเป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน    
ต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น 

 เพ่ือให้กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ... 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้อง กองช่ำงจึงขอส่งประมำณกำรรำคำค่ำใช้จ่ำยโครงกำรโดยถือปฏิบัติ          
ตำมหลักวิธีงบประมำณรำคำโครงกำรให้สอดคล้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง และหลักของรำคำกลำง         
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  ตำมแบบ ผ.02 , แบบ ผ.๐๒/1 
,แบบ ผ.03 และทาง e-mail : Chanlop7129@Gmail.com เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้งำนวิเครำะห์นโยบำย    
และแผนจักได้รวบรวมโครงกำรพัฒนำเสนอคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำต่อไป 
 
 

 
(                  (5)                   .) 

ต าแหน่ง              (6)                        . 

 
 

 

 

หัวหน้ำหน่วยงำน 

ชื่อ - สกุล 
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-ตัวอย่างการประกาศใช้แผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง- 
 

                     
 
  

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ... 

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

                       ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง โดยคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำฯ ได้ประชุมพิจำรณำวิเครำะห์และจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่... เมื่อวันที่............................และคณะกรรมกำรพัฒนำฯ ร่วมสัดส่วนเวทีกำรประชุม
ประชำคมระดับต ำบล ก ำหนดประชุมพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่... เมื่อวันที่ .............................และสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วงได้พิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ...             
ไปแล้ว นั้น  

     อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ  ๒๒/๑  และข้อ 22 (2)                 
จึงประกำศใช้แผนพฒันำท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ...  เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงในกำรบริหำรพัฒนำท้องถิ่นให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชำชนในพ้ืนที่ และแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ต่อไป 

                        จึงประกำศโดยเปิดเผยให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกัน  ณ  ส ำนักงำนองค์กำรบริหำร            
ส่วนต ำบลคลองม่วง                

                       ประกาศ   ณ  วันที ่          . เดือน             . พ.ศ.          . 

                                                 (นายประทีป    เรืองเกษม) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
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-ตัวอย่างการประกาศแก้ไขแผน- 
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 

ฉบับแก้ไข  ครั้งท่ี  ... 

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

                 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วงได้ด ำเนินกำร ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย        
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.38/ว 2931  ลงวันที่  15  พฤษภำคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวน
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์ให้กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำภำค แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 
12 และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ตลอดจนสำมำรถบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
และงบประมำณในพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชน และผู้บริหำรได้
อนุมัติและลงนำมประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง 
เมือ่วันที่  12  มิถุนำยน พ.ศ.2562 ไปแล้วนั้น 

  ในกำรดังกล่ำวเพ่ือน ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
คลองม่วง ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น จึงอนุมัติลงนำมประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองม่วง ฉบับแก้ไข  ครั้งที่  ...  เพ่ือเป็นกรอบในกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม และงบประมำณจำกเงินสะสม  รวมทั้งวำง
แนวทำงเพ่ือใหมีกำรปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค ตำมโครงกำรที่ก ำหนดไวในแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยอำศัย
ควำมใน ข้อ 21 และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดตี่อไป   

            จึงประกำศโดยเปิดเผยให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกัน   

                       ประกาศ   ณ  วันที ่          . เดือน             . พ.ศ.          . 

                                                 (นายประทีป    เรืองเกษม) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง 
 



-29- 
 

9. ปฏิทินแผนการเคลื่อนงานการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

   มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานตลอดจน (ส านัก/กอง) ใช้เป็นเครื่องมือในการวาง
แผนการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือเสริมการปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังยังเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ การควบคุมงบประมาณ การน าเอา
งบประมาณไปใช้ในโครงการตามกรอบระยะเวลา และการจัดท าประมาณการราคาค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ
ให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด  

ปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  
อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

9.1 เพิ่มเติม 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (1) ผู้รับผิดชอบดําเนินการ (2) ระยะเวลาดําเนินการ (3) 

หมู่บ้าน/ชุมชน ประชุมประชาคม
ท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เสนอโครงการ
พัฒนา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายในเดือน เม.ย.  

ส ารวจพื้นที่ด าเนินการ ประมาณการ
ราคาค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

กองช่าง ระหว่างเดือน เม.ย. – พ.ค. 

จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ภายในเดือน พ.ค.  

พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติม 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล 

ภายในเดือน พ.ค.  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นส่งร่างให้
สภาฯ พิจารณา มาตรา 46 

สภาท้องถิ่น ภายในเดือน มิ.ย. 

สภาท้องถิ่นส่งร่างที่ผ่านความเห็นชอบ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น ภายในเดือน มิ.ย. 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเดือน มิ.ย. 

เพ่ิมเติมโครงการลงในระบบ e-plan นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายในเดือน มิ.ย. 

อนุมัตโิครงการที่เพ่ิมเติมในระบบ e-
plan เพ่ือเชื่อมโยงระบบ e-laas 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายในเดือน  มิ.ย. - ก.ค. 

* หมายเหตุ ปฏิทินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับกระบวนการจัดท าร่างงบประมารรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ และอยู่ในห้วงสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี  
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ปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  
อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

9.1 เพิ่มเติม (ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (1) ผู้รับผิดชอบดําเนินการ (2) ระยะเวลาดําเนินการ (3) 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติม  พร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นตามข้อเท็จจริง
เสนอให้ผู้บังคับบัญชากลั่นกรองเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิน่พิจารณา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใน 1-3 วัน 

ผู้ บริหารท้องถิ่ นส่ งร่ า งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 1-3 วัน 

สภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบแล้วให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้   

สภาท้องถิ่น 
ภายใน 15 วัน 

(สมัยประชุม สภาฯ) 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ และปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว 

ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 1-3 วัน 

เพ่ิมเติมโครงการลงในระบบ e-plan  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใน 7 - 14 วัน 

อนุมัตโิครงการที่เพ่ิมเติมในระบบ        
e-plan เพ่ือเชื่อมโยงระบบ e-laas 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระยะแล้วเสร็จประมาณ          

2 สัปดาห์ 
 
* หมายเหตุ ปฏิทินการเพ่ิมเติมแผน (ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย) เป็นไปตามหนังสือสั่งการของนโยบายรัฐบาล หรือกระทรวงมหาดไทย       
ใช้ระยะเวลาเป็นเกณฑ์ในการบริหารงาน 
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ปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  
อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

9.2 เปลี่ยนแปลง 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (1) ผู้รับผิดชอบดําเนินการ (2) ระยะเวลาดําเนินการ (3) 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือน พ.ค.  

พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ทีเ่ปลี่ยนแปลง 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือน พ.ค.  

คณะกรรมการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นส่ง
ร่างให้สภาฯ พิจารณา มาตรา 46 

สภาท้องถิ่น ภายในเดือน มิ.ย. 

สภาท้องถิ่นส่งร่างที่ผ่านความเห็นชอบ
ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น ภายในเดือน มิ.ย. 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเดือน มิ.ย. 

เปลี่ยนแปลงโครงการในระบบ e-plan นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายในเดือน มิ.ย. 

อนุมัตโิครงการที่เปลี่ยนแปลงในระบบ 
e-plan เพ่ือเชื่อมโยงระบบ e-laas 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายในเดือน  มิ.ย. - ก.ค. 

 
* หมายเหตุ ปฏิทินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับกระบวนการจัดท าร่างงบประมารรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ และอยู่ในห้วงสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี  
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ปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  
อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

9.2 เปลี่ยนแปลง (ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย) 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (1) ผู้รับผิดชอบดําเนินการ (2) ระยะเวลาดําเนินการ (3) 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง พร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นตามข้อเท็จจริง
เสนอให้ผู้บังคับบัญชากลั่นกรองเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิน่พิจารณา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใน 1-3 วัน 

ผู้ บริหารท้องถิ่ นส่ งร่ า งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 1-3 วัน 

สภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบแล้วให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้   

สภาท้องถิ่น 
ภายใน 15 วัน 

(สมัยประชุม สภาฯ) 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ และปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว 

ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 1-3 วัน 

เปลี่ยนแปลงโครงการในระบบ e-plan  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใน 7 - 14 วัน 

อนุมัตโิครงการที่เปลี่ยนแปลงในระบบ 
e-plan เพ่ือเชื่อมโยงระบบ e-laas 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระยะแล้วเสร็จประมาณ          

2 สัปดาห์ 
 

* หมายเหตุ ปฏิทินการเปลี่ยนแปลงแผน (ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย)  เป็นไปตามหนั งสือสั่ งการของนโยบาย รัฐบาล หรือ
กระทรวงมหาดไทย  ใช้ระยะเวลาเป็นเกณฑ์ในการบริหารงาน 
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ปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองม่วง  
อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

9.3  การแก้ไข 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (1) ผู้รับผิดชอบดําเนินการ (2) ระยะเวลาดําเนินการ (3) 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข พร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นตามข้อเท็จจริงเสนอให้
ผู้บังคับบัญชากลั่นกรองเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใน 1-3 วัน 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ และปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นชอบการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว 

ผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 1-3 วัน 

แก้ไขโครงการลงในระบบ e-plan  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใน 1-3 วัน 

อนุมัตโิครงการที่แก้ไขในระบบ e-plan 
เพ่ือเชื่อมโยงระบบ e-laas 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใน 1-3 วัน 

 

* หมายเหตุ ปฏิทินการแก้ไขแผนเป็นอ านาจผู้อ านาจท้องถิ่น ตามระเบียบแผนฯ ข้อ 21 ใช้ระยะเวลาเป็น
เกณฑ์ในการบริหารงาน 
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เอกสารอ้างอิง 
 

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม   

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่ น  พ .ศ .  2547                  
และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอ
และต าบล พ.ศ. 2562 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง 
แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง 
แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง 
แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1617 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 
2560 เรื่อง เผยแพร่เอกสาร ประเด็นค าถาม - แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 
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   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว7487 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เรื่อง ตอบข้อ
หารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.2/ว 1596 ลงวันที่ 10 เมษายน 2556 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


