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ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการท างานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
และบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผนซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างย่ิง สามารถท าให้ผู้ปฏิบัติงานหลักและผู้ปฏิบัติงานร่วมได้รู้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา และยังสามารถช่วยให้ทราบระยะเวลาที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้การมีคู่มือปฏิบัติงานยังจะช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ และยัง
จะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ให้บุคคลต่าง ๆ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนขึ้น 

  

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้งานการเจ้าหน้าที่ได้จัดท าและรวบรวมจากความรู้และประสบการณ์ใน
การท างานประกอบกับข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ด าเนินการให้มีเนื้อหาสาระที่ส าคัญ กระชับ เข้าใจง่าย 
และเป็นปัจจุบัน หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนเล่มนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับ ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดและข้อเสนอแนะประการใด ขอได้
โปรดแจ้งให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล 

ปรือใหญ่ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                                     ธันวาคม 2564 
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คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  
วัตถุประสงค์ของคู่มือการปฏิบัติงาน 

การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ เพ่ือใช้ส าหรับเป็นแนวทางการท างานของกระบวนงานแต่ละประเภทด้านนโยบาย
และแผน โดยระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของการด าเนินงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบตามภาระงานหน้าที่ 
โดยมวีัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการท างาน     
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการท างานและบริหารจัดการล าดับงานให้เป็นไปตามแผนงานที่

ก าหนด 

3. เพ่ือทราบกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วงจรการด าเนินงานและทราบถึงผู้ติดต่อระสานงาน 
กับหน่วยงานอ่ืน และเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง     

4. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการฝึกอบรมและการแจ้งรายละเอียด วิธีการปฏิบัติงานให้กับ 
ผู้ปฏิบัติงานได ้

 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัดเทศบาล  
หัวหน้าส านักปลัด  

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง  

(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

(นกับริหารงาน อบต. ๗) (ปรับปรุง
ต ำแหน่ง)

1. งานบริหารทั่วไป 

2. งานการเจ้าหน้าที่ 
3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

4. งานนิติการ 
5.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6. งานส่งเสริมการเกษตร 

7. งานกิจการสภา อบต. 

1. งานการเงินและบัญชี 
2. งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน 

1. งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
2. งานควบคุมอาคาร 
3. งานผังเมือง 
4. งานวิศวกรรมโยธา 
5. งานเครื่องจักรกล 

กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

1. งานบริหารการศึกษา 

2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3. งานกิจการโรงเรียน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กองสวัสดิการสังคม 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม ระดับต้น) 

1. งานสังคมสงเคราะห์ 
2. งานพัฒนาชุมชน 

3. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 



 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ต าแหน่งประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน  วิเคราะห์นโยบายและแผน 

ระดับต าแหน่ง  ระดับปฏิบัติการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัด และสถานการณ์

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพ่ือวางแผนประกอบการก าหนดนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ
มั่นคง  

1.2 ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือวางแผนก าหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือโครงการให้บรรลุ
ภารกิจที่ก าหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

1.3 ประมวลและวิเคราะห์นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนโยบาย แผนงาน และ
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง เพ่ือช่วยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา 
3 ปี แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

1.4 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพ่ือช่วยก าหนดนโยบาย 
แผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.5 วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบาย 
และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

1.6 ติดตามประเมินผลการพัฒนาและการบริหารจัดการ และการปฏิบัติการขององค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนในทุกระดับพื้นท่ี และทุกระดับชุมชน รวมทั้งแผนงานโครงการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่ก าหนด 

1.7 ด าเนินการส ารวจ ค านวณโครงสร้าง และประมาณราคาค่าก่อสร้างซ่อมแซม รื้อย้าย สิ่งอ านวย
ความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะทางบก รวมทั้งประมาณการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างนั้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับและจัดหาแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 

1.8 ตรวจสอบสัญญาของผู้รับเหมาเอกชนในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
ทางด้านการจราจรทั้งทางบกและทางน้ า เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

1.9 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านการวิจัยจราจรที่ซับซ้อนและต้องใช้ความช านาญเพื่อให้สามารถผลิตผล
งานที่มีคุณภาพ และสามารถน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ได ้

1.10 ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลทั้งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จากสภาวะภายนอก จาก
นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนา 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อพ้ืนที่  

 

 



 2. ด้านการวางแผน 

วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับส านัก
หรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

  
 3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

3.2 ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4. ด้านการบริหาร 
4.1 ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง ในเรื่องเก่ียวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนในระดับที่

ซับซ้อน หรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.2 ร่วมก าหนดแนวทางการจัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพ่ือช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจ 

4.3 ประมวลผลข้อมูลเก่ียวกับงานของส่วนราชการ เพ่ือใช้เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

4.4 อ านวยการในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานค้นคว้าวิจัยด้านจราจร เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัยและให้บริการข้อมูลประชาชน หน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือวางแผนและเผยแพร่ด้านการจราจรและการขนส่งแก่หน่วยงานหรือ
ส่วนราชการที่เก่ียวข้องหรือประชาชนผู้สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

หลักการและเหตุผล  
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วน

ท้องถิ่น มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถน านโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล และ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากย่ิงขึ้น และเพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ แผนพัฒนาภาค ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 จึงได้ด าเนินการจัดท า
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ 3) พ.ศ.2561 
ซ่ึงรัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และได้ลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เล่ม 135 ตอน พิเศษ 246 ง ซ่ึงมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1. เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยมี 

แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน   
2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดท า

งบประมาณประจ าปี   
3. เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพ่ือเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาที่ ก าหนดว่า 

สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่   
4. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีท่ีได้รับงบประมาณ 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม 

แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561   

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

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

พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 



คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) ผู้บริหารท้องถิ่น               ประธานกรรมการ  
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน     กรรมการ  
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน   กรรมการ  
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ   กรรมการ  

 ที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน       
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก     กรรมการ  
     จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน       
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการและเลขานุการ       
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน            ผู้ช่วยเลขานุการ  
กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก

อีกก็ได้  
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้        
(1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  

(ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ 
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  

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

ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 

(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย       

(2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดท า
ร่างแผนพัฒนา  

ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
น ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่     

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

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548      
(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
(6) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 



(7) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน 
ท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ประธานกรรมการ  
(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ  
(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ  
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน      กรรมการและเลขานุการ  
(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ผู้ช่วยเลขานุการ  
    ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 

กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  
มีหน้าที่ จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ก าหนด จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (3) 
 

แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น       
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน  

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบสัดส่วนประชาคมระดับหมู่บ้านและสัดส่วนประชาคมระดับ
ต าบลให้เป็นปัจจุบัน        

3. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ ใช้รูปแบบการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 หรือด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามรูปแบบที่เห็น
ว่าเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องเป็นไป ตามมาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 สัดส่วน
ของการประชุมประชาคมท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 ก าหนดไว้       

4. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้ด าเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและท าให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ โดยบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ลักษณะประชารัฐ เพ่ือน า
ปัญหาความต้องการที่ได้จากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ไปเป็นข้อมูลในการด า เนินการของ หน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดความซับซ้อนในการท างาน ส าหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่นครั้งแรก ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2559 เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตจังหวัด ให้ใช้สัดส่วนร้อยละ 60 กรณี ประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละ 60 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
20 ให้ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น ต่อไปได้ โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นโดยละเอียดไว้ในรายงาน 
การประชุม        

 



การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 

รวบรวมข้อมูลปัญหา/ความต้องการ/โครงการจากการประชาคมระดับหมู่บ้าน/แผน
ชุมชน 

จัดประชุมประชาคมระดับต าบล เพื่อเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล / อ าเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปิดประกาศและส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน 

ส่งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมประชาคมและ
ส่งเชิญสัดส่วนประชาคมระดับหมู่บ้านเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 

ส่งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมประชาคมและ
ส่งเชิญสัดส่วนประชาคมระดับต าบลเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 



 

 

 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

ที.่............/ ๒๕65 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

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

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 6 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปรือใหญ่ ประกอบด้วย 
  

 ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่                                              ประธานกรรมการ 
 2. นางดวงจันทร์  นันทสิงห์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา               กรรมการ 
 3. นายพชร ธรรมวิเศษ ผู้อ านวยการกองช่าง                      กรรมการ 
 4. นายสมัย  บุญขาว  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 5                 กรรมการ 
 5. นายสิม  ปรือปรัก  ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 15               กรรมการ 
 6. นายจ าจิตร  ปรือปรัก ผู้แทนสมาชิก อบต.   กรรมการ 
  7. นายสุพิน  สุดสังข์  ผู้แทนสมาชิก อบต.   กรรมการ 
 8. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                                         กรรมการและเลขานุการ 
 9. นายศัตยา  เศียรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ มีหน้าที่จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่
ก าหนด จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1) 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ล าดับที่ (4) ถึง (7) ให้
มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

  สั่ง  ณ  วันที่................เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 

 

(นายเจตน์จิตร  สัมพุทธานนท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

 

 



 

 

 

            

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

ที…่………./ ๒๕61 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
------------------------------------------- 

 

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 5 และข้อ 7 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปรือใหญ่ ประกอบด้วย 
  

 ๑. นายเจตน์จิตร   สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
 2. นายเสริมศักดิ์ สุระมิตร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 3. นายสุวิช   ลานตวน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 4. นายจ าจิตร   ปรือปรัก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 5. นายสุพิน   สุดสังข ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 6. นายอภิสิทธิ์   ปรือปรัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 7. นายตี   มะลิพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 8. นายสุเยียน  ปรือปรัก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 9. นายสมัย   บุญขาว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
 10. นายกิตติพงษ์   พรหมมาดวง ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
   (รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านปรือคัน) 
 11. นางสาวพัชรินทร์  ปรือปรัก ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
   (ครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์) 
 12. นายสุทธิรักษ์ จงราช ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 
   (ผอ.รพ.สต. บ้านปรือคัน) 
 13. นายวิเชียร แต้มงาม ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 2 กรรมการ 
 14. นายโชคดี  บุญขาว ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 9 กรรมการ 
 15. นายสุทน  ปรือปรัง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 11 กรรมการ 
 16. นายพรชัย  ปรือปรัง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 12 กรรมการ 
 17. นายสิม  ปรือปรัก ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 15 กรรมการ 
 18. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่                                             กรรมการและเลขานุการ 
 19. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 20. นายศัตยา  เศียรทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

 

 



  ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 

       (ก) อ านาจหน้าที่ของเทศบาล โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน 
เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

  (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญที่มีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

(จ) นโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ค านึงถึง
สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 

(2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่น าปัญหาความต้องการจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

(3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน 

(4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที ่3 พ.ศ.2561 

(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(6) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ล าดับที่ (4) ถึง (17) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

  สั่ง  ณ  วันที่.............เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 

 

 

(นายเจตน์จิตร  สัมพุทธานนท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
เรื่อง  ก าหนดสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล  

--------------------------------------- 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ได้ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561-2565 ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 นั้น 

 

ด้วยสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลบางท่านได้เกษียณอายุราชการและมีการย้ายไปด ารงต าแหน่ง
สังกัดหน่วยงานอ่ืน ดังนั้น เพ่ือให้สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนต าบล
ปรือใหญ่จึงขอยกเลิกประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลข้างต้น และให้ใช้ประกาศก าหนดสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดังนี้ 

 

 1. นายจ าจิตร  ปรือปรัก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่  
 2. นายสุพิน   สุดสังข ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
 3. นายอภิสิทธิ์    ปรือปรัง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
 4. นายศรีสงคราม นรินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ หมู่ที่ 1 

 5. นายสุพัฒน์  ธรรมพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ หมู่ที่ 2 

 6. นายยืน  รสหอม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ หมู่ที่ 3 

 7. นายสมจิตร์    ปรือปรัง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ หมู่ที่ 4 

 8. นายบุญลอย  วงษ์ขันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ หมู่ที่ 6 

 9. นายศักดิ์ชัย  สุขเชย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเจ้าพระยา เขต 2 

 10. นายวิบูลย์ลาภ สกุลเทียนทอง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเจ้าพระยา เขต 2 

 11. นายสมศักดิ์  นกนคร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเจ้าพระยา เขต 2 

 12. นางอ านวย  สอนค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเจ้าพระยา เขต 2 

 13. นายสมเกียรติ บุตรแก้ว  ท้องถิ่นอ าเภอสรรพยา 
 14. นางสาวปัญชิกา โตแก้ว  ปลัดอ าเภอ 

 15. นายสมเกียรติ สนป้อม  ก านันต าบลสรรพยา 
 16. นายทรงเดช  อ่อนจ้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 

 17. นางจินตภา  อ่อนจ้าย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านวัดก าแพง 
 18. นางนิฐิรา  เงินฉลาด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสรรพยา 

 19. นางสร้อยสวรรค์ เกตุชัย  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านอ้อย 

 20. นางเทพินทร์ พุ่มน้อย  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดก าแพง 
 21. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 

 22. นายดรัสวัต   เจนวิทย์การ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิมงคล 

 23. นางสาวศรัญยย์พร จันทร์ทิม พัฒนากรประจ าต าบลสรรพยา 
 24. นายพรหมมินทร์ พานิช  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสรรพยา 

25. นายสุเทพ  สวัสดี  เกษตรอ าเภอสรรพยา 
/26. นาย... 



 26. นางบุญพา  ปิ่นทอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 

27. นายไพโรจน์  แร่จ่ัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 

 28. นางสุภาพร  โฮงโย  ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 29. นางสายหยุด อยู่แจ่ม  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1 

 30. นายจรุญ  สวนจุ้ย  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หมู่ที่ 1 

31. นายเสถียร  ปานอยู่  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หมู่ที่ 2 

32. นายสะอาด  โถสุวรรณ์ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

33. นางอ านวย  ชัยบุรินทร์ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

34. นางสุธิมา  พรมม ี  กลุ่มหัตถกรรมศิลป์ถิ่นเจ้าพระยา   

 35. นางสาวชุติมา พูลสวัสดิ์ สหกรณ์การเกษตรวิถีพอเพียงเจ้าพระยา 
36. นางสาวจิราภรณ์ อยู่วัตร  สหกรณ์การเกษตรวิถีพอเพียงเจ้าพระยา 
37 นางจินดา  พูลสวัสดิ์ กลุ่มเกษตรกรเจ้าพระยา 
38. นางมณี  ป้อมแก้ว กลุ่มเกษตรกรเจ้าพระยา  
39. ร.ต.ท.บุญรอด ด าค า  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
40. นายวินัย  รักบุญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
41. นางสมจิตร  เกตุขวัญชัย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชัยนาท 

42. นางสมัย  ทองค า  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชัยนาท 

43. นางกมลนิตย์ โพธิ์ศรี  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 

44. นางลักษิกา  ตาด า  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 

45. นางสนาม  พิมพ์สาร ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน 

46. นางสุรางค์  อ่อนจ้าย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลเจ้าพระยา 
47. นางธนู  ตั้งพิสิฐโยธิน ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลเจ้าพระยา 
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลต าบลเจ้าพระยา (จ านวน 43 คน) 
 48. นายประกิจ  นิลก าแหง 
49. นายเกรียงไกร ไม้เขียว 

50. นายสุบรรณ  มาเต็ง 
51. นางมยุรี  ทองค า 
52. นายชยาพล  เกิดเสม 

53. นางสุดา  มงคลพัฒน์ 
54. นางสาววิภาวี เต๊ะวงษ ์

55. นางสาวพรไพลิน พ่ึงสุข 

56. นางสาวนิตยา โตแก้ว 

57. นางสาวคุณัญญา แร่จ่ัน 

58. นายนิรัญ  ศรีเฉลียว 

59. นายสมพิศ  เล็กคล้อย 

60. นายชนะ  อ่วมมณี 

61. นายเนตร  ปิ่นอยู่ 

62. นายวุฒิ  เฉยแหวน 

63. นายจรุญ  สวนจุ้ย 

  /64. นาย... 



64. นายละเอียด  จุ่นจ่าง 
65. นายสมเกียรติ อ่วมทอง 
66. นายยัง  สุขเกิด   

67. นางเรณู  ดีเรือง   

68. นายจ านงค์  อ่อนจ้าย  

69. นายวินัย  พูลสวัสดิ์ 
70. นายองอาจ  เกตุหนู 
71. นางสุชิน  นิลก าแหง 
72. นางฉลอง  อยู่วัตร 

73. นางวันเพ็ญ  ยอดวิเศษ   

74. นางยุพิน  อ่วมศรี   

75. นางมณี  ป้อมแก้ว 

76. นางวันทนา  ทองแย้ม 

77. นางสมพร  เล็กคล้อย 

78. นายสมพงษ์  จ๋ิวแหยม  

79. นายเหนียม  งิ้วเรือง   

80. นายบุญยัง  จันทร์แก้ว  

81. นางสารี่  ภู่อินทร์   

82. นายยง  เจริญจิตร์  

83. นางดวงใจ  ย้ิมกระจ่าง  

84. นางกชกร  พุ่มสุข   

85. นางรัตนา  ศรีเฉลียว  

86. นายพนัส  ย้ิมสิงห์   

87. นายสุรพล  กันท้วม   

88. นางบังอร  กันท้วม   

89. นายบุญธรรม จันทรขันตี  

90. นายจีรพล  พานทอง  
    

 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านใน เขตเทศบาลต าบล
เจ้าพระยา และไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคม
ท้องถิ่นได้และสามารถเสนอ  แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้ทุกระดับหรือทุกกรณีที่
ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   

  ประกาศ  ณ  วันที่……………เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕62 

 

 

 

(นายไตรศักดิ์  ปัทมรัฐจิรนนท์) 
นายกเทศมนตรีต าบลเจ้าพระยา 



 

 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลเจ้าพระยา 

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

 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2831 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) โดยใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลเจ้าพระยาได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด เพ่ือการบูรณาการแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
เจ้าพระยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามนัยแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 24 เทศบาลต าบลเจ้าพระยา
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลเจ้าพระยาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่............เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 

 

 

(นายไตรศักดิ์  ปัทมรัฐจิรนนท์) 
นายกเทศมนตรีต าบลเจ้าพระยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561  
ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม

เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 
 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ งาน
พระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจจองผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นขอบเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง แก้ไข 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 



แผนผังข้ันตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ตามข้อ 22) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ส่งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมประชาคมและ
ส่งเชิญสัดส่วนประชาคมระดับหมู่บ้านเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่เพ่ือทราบ 

แจ้งอ าเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ปิดประกาศภายใน 15 วัน และส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

 

คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ส่งแจ้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมประชาคมและ
ส่งเชิญสัดส่วนประชาคมระดับต าบลเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น 



แผนผังข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(อ านาจคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 22/1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ส่งเชิญประชุมและประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนเพ่ือพิจารณา 

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง  

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง  
โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 

ส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/ อ าเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้บริหาร 

กรณี การย้ายช่องปีของแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจแก้ไขผู้บริหารท้องถิ่น 

(ตามหนังสือ ที่ มท 08010.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ข้อ 4) 



แผนผังข้ันตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(อ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ 22/2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

 

ส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 

แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/ อ าเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 
เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ข้อ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการ 
ดังต่อไปนี้ เป็นอ านาจผู้บริหาร  

1. โครงการพระราชด าริ  
2. งานพระราชพิธี  
3. รัฐพิธี  
4. นโยบายรัฐบาล  
5. นโยบายกระทรวงมหาดไทย 



แผนผังข้ันตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(อ านาจผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดท าเอกสารบันทึกข้อความ พร้อมทั้งประกาศเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไข  
โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 

แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/ อ าเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กองงานต้นเรื่อง เสนอบันทึกพร้อมเหตุผลความจ าเป็นในการขอแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมส่งเอกสารให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา เห็นชอบ แก้ไข 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. หนังสือด่วนที่สุด มท 0810.3/ว1617 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 (ด้านการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

2. หนังสือด่วนที่สุด มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

3. หนังสือด่วนที่สุด มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) คร้ังที่ 1/2562 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ไปแล้วนั้น ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ได้เห็นชอบอนุมัติ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่จึงประกาศ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปรือใหญ่ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 

 

 

 

(นายเจตน์จิตร  สัมพุทธานนท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ได้พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 และ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ได้อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 9 องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 

 

 

 

(นายเจตน์จิตร  สัมพุทธานนท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

หลักการและเหตุผล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2559 ข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
2. เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

3. เพ่ือให้การประสานและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนได้รวดเร็วถูกต้อง และลดความซ้ าซ้อน
ของโครงการ  

4. เพ่ือให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม 

แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561   

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

พ.ศ.2559 

ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ รวบรวมข้อมูล
โครงการพัฒนา/ กิจกรรม ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ ทั้งโครงการพัฒนา / กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปรือใหญ่ และของหน่วยงานอ่ืน 

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ จัดท าร่างแผนการ

ด าเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปรือใหญ่ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ น าร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

 

 

การจัดท าท าแผนการด าเนินงาน 
 



 ขั้นตอนที่ 4 การประกาศแผนการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่เสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและ
สามารถตรวจสอบได ้

ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 

 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนา อบต.ล 

  

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนา อบต.  

 

คณะกรรมการสนับสนุน  

การจัดท าแผนพัฒนา อบต.  

 

คณะกรรมการพัฒนา อบต.   

 

 
 

 

 

  

ผู้บริหารท้องถิ่น     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

เค้าโครงแบบ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 

 



 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

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

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๗ แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ไปแล้ว นั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕65 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕65 

 

 

 

(นายเจตน์จิตร  สัมพุทธานนท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

หลักการและเหตุผล  
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548  หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ (3) รายงานผล
และเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ซ่ึงจะช่วย

ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

 2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินการตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
 4. เพื่อทราบถึงสถานภาพของการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
 5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส านัก/
ผู้อ านวยการกองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้ มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง ประชาชนในต าบลปรือใหญ่หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม 

แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561   

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

พ.ศ.2561 

การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 



คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

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

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน 

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน 

 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมก าหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 (3) 
 3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒) 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑๓ (๓) 
 5. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ งภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑๔ (๕) 
 



แผนผังข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ทราบ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบ 

 

เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลพร้อมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น 

แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/ อ าเภอ / จังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ปิดประกาศภายใน 30 วัน และส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

 

ปิดประกาศภายใน 30 วัน และส่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

 



  
 

            

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

ที.่............./ ๒๕61 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
------------------------------------------- 

 

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 11 และข้อ 12 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ประกอบด้วย 
  

 ๑. ด.ต.สมเกียรติ สนธิวรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 2. นายยืน เต๊ะวงษ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 3. นายสมพร เฉลิมนนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 4. นายชนะ อ่วมมณี ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 1 กรรมการ 
 5. นายจรัญ มูลละหัตร์ ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 5 กรรมการ 
 6. นายสุเทพ สวัสดี ผู้แทนหน่วยงาน (เกษตรอ าเภอ) กรรมการ 
 7. นายสมเกียรติ สนป้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ (ก านันต าบลสรรพยา) กรรมการ 
 8. นายทรงเดช อ่อนจ้าย ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑) กรรมการ 
 9. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
 10. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
 

 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ มีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปรือใหญ่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ล าดับที่ (1) ถึง 
(11) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่       เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 

 

 (นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 



 

 

 

            

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

ที.่............./ ๒๕61 

เรื่อง  แต่งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
------------------------------------------- 

 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ได้มีค าสั่ง ที่ 214/2561 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ไปแล้ว นั้น 
 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และมติการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2561 จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลปรือใหญ่ ดังนี้ 
  

 ๑. ด.ต.สมเกียรติ  สนธิวรชัย   ประธานกรรมการ 

 2. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการและเลขานุการ 
    

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  14  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

 

  สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕61 

 

 

 

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

 
 

 

           

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
------------------------------------------------- 

 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วรายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ได้
ประชุมครั้งที่ .........../2561 เมื่อวันที่...........เดือน........................... พ.ศ.2562 พิจารณาติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2562) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่เสนอรายงาน
ดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่......... ครั้งท่ี......../๒๕
61 เมื่อวันที่...........เดือน...................พ.ศ............... องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่จึงประกาศรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาให้ทราบโดย
ทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่………..เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 

 

 

  (นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภารกิจหลัก : การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

เอกสาร : รูปแบบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่มีวิธีการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

 

ขอบเขตและข้ันตอนการท างาน 

 ระเบียบวิธีการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ถูกต้องตามระเบียบกระทรวง
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

 

เอกสารอ้างอิงและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 1.มาตรฐานครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 

   2.โครงการพัฒนาในปีงบประมาณที่จะขอรับการอนุมัติ 
  3.รูปแบบการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณราจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

  4.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขอบเขตและกระบวนการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณ 


