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คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.ทรายขาว 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

1.งานจัดเกบ็ภาษบีาํรุงทอ้งที ่

๑.  เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๔๓) 
   
 

๒.  แผนผงัปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  กระบวนการ ๕ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๕ นาที/ราย 
 

 ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี ้
  ๓.๑  บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓.๒  ใบเสร็จรบัเงินค่าภาษีบํารุงท้องที่ปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด. ๑๑) 
 

 ๔.  สถานที่ติดต่อ  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
โทร 073-358554  โทรสาร 073-437447   
 
 
 
 
 
 

ผู้ชําระภาษีฯ แจ้งความจํานงขอชําระภาษี 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน

ผู้ชําระภาษีกรอกข้อมูลแสดงรายการภาษี

เจ้าหน้าที่รับชําระค่าภาษีพร้อมออกใบเสรจ็รับเงิน
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2.งานจัดเกบ็ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
๑. เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง 

  -  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ (แก้ไขเพ่ิมเติม ถงึฉบับที่ ๕ พ.ศ. 
๒๕๓๔) 
๒.  แผนผงัแสดงขัน้ตอน 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สรุป  กระบวนการ ๕ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๕ นาที/ราย 
 

 ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี ้
  ๓.๑  บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓.๒  ใบเสร็จรบัเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด. ๑๒) 
 

 ๔.  สถานที่ติดต่อ  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
โทร 073-358554  โทรสาร 073-437447   
 

ผู้ชําระภาษีฯ แจ้งความจํานงขอชําระภาษี 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน

เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษี

ผู้ชําระภาษีกรอกข้อมูลแสดงรายการภาษี

เจ้าหน้าที่รับชําระค่าภาษีพร้อมออกใบเสรจ็รับเงิน
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3.งานจัดเกบ็ภาษปีา้ย 
๑.  เอกสาร/หลักฐานการอ้างอิง 
  -  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๔) 
 

๒.  แผนผงัแสดงขัน้ตอน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

สรุป  กระบวนการ ๕ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๕ นาที/ราย 
 

 ๓.  เอกสารประกอบการพิจารณา  ดังนี ้
  ๓.๑  บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓.๒  ใบเสร็จรบัเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (ภ.ป. ๗) 
 

 ๔.  สถานที่ติดต่อ  งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว    
โทร 073-358554  โทรสาร 073-437447   

ผู้ชําระภาษีฯ แจ้งความจํานงขอชําระภาษี 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน

เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษี

ผู้ชําระภาษีกรอกข้อมูลแสดงรายการภาษี

เจ้าหน้าที่รับชําระค่าภาษีพร้อมออกใบเสรจ็รับเงิน
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4.งานลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผูพ้กิาร/ผูป้่วยเอดส ์
 

1.  แผนผงัแสดงขัน้ตอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  กระบวนการ ๓ ขั้นตอน  ระยะเวลา ๕ นาที/ราย 
 

2.เอกสารหรอืหลักฐานทีต่อ้งใช ้
1.บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายจํานวน   1  ฉบับ 
  พร้อมสําเนา 
2.ทะเบียนบ้าน  พร้อมสําเนา  จํานวน   1  ฉบับ 
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสําเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงช่ือและเลขบัญชี)   
  สําหรับกรณทีี่ผู้ขอรับเบ้ียยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร  จํานวน   1  ฉบับ 
3.  สถานทีต่ดิตอ่  งานพัฒนาชุมชน สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว   
 

 

 

 

 

 

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ติดต่อขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพ  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร 
ให้ถูกต้อง 

 

ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดสร์ับเงินเบ้ียยังชีพ
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5.งานแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.  การรวบรวมปัญหาสําคัญของท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 

1. การกําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
2. การกําหนดภารกิจหลัก(mission)ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 7 การกําหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 8 การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจะนําผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1-8มาจัดทําร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเค้าโครงที่กําหนด จากน้ัน  จะนําร่างแผนฯ เสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงก่อนนําเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ (ในกรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้นําเสนอ
ต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น) 

 
6.งานแผนพฒันาสามป ี
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาํแผน 
           1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์  
ความสําคัญและความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนเพ่ือให้ผู้บริหารทราบ  ถึงภารกิจทีจ่ะต้อง
ดําเนินการต่อไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทํา แผนพัฒนาสามปี ห้วงปี    พ.ศ. …. ถึง ….    ผ่านปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ โครงการดังกล่าว จะเป็นการกําหนด ทรัพยากรในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี และกําหนดปฏิทินการทํางานไว้อย่าง ชัดเจน  (ตัวอย่างโครงการในภาคผนวก)  

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผูท้ี่เก่ียวข้องทราบ ได้แก่คณะ 
กรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม 
ขั้นตอนที่ 2 การคดัเลือกยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 

1. ในขั้นตอนน้ี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาและ แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวขอ้ง ปัญหาความต้องการ 
ของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
นําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
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2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ในครั้ง
แรกให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใช้เป็น
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ /กิจกรรมในแผนพัฒนาสาม
ปีต่อไป   

แต่สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหน่ึงปี) ใหเ้วทีการประชุมร่วม พิจารณา
ทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและ และโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว้ ยังมี
ความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งในขั้นตอนน้ี ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไป  จะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์
การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะนํามาใช้เป็นกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปีก็ได้ รวมทั้งกําหนดโครงการ 
/กิจกรรม ที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 

3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/ 
กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมา 
ใช้เป็นกรอบในการพัฒนา  

4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเป็นจํานวนมาก ดังน้ัน ในข้ันตอนน้ี 
จะต้องมีการดําเนินการ ดังน้ี 

(1) พิจารณาความเกี่ยวเน่ืองกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการ 
พัฒนา เช่นใน”ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก” ได้กําหนด”แนวทางการพัฒนาสินค้า
หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ์” โดยเวทีการประชุมร่วมได้กําหนด  “โครงการพัฒนาด้านการตลาดฯ” ซึ่งอาจจะมี
ความสัมพันธ์กับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งได้กําหนด “แนวทาง การพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม” โดยได้กําหนด “โครงการปรับปรุง สถานที่ประวัติศาสตร์
ปราสาทเก่า”  หากพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสองที่มาจาก ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละ
ยุทธศาสตร์กัน แต่มีความเช่ือมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการเสริมสรา้งรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการนํา
นําผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเท่ียว ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้ว   จะต้องกําหนดห้วงเวลาการ
ดําเนินงานที่สอดรับกัน  
  (2) ให้พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี 

(3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุลงใน 
แผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม และ นอกจากน้ัน ยังเป็นการจัดลําดับโครงการไว้เพ่ือทําแผนพัฒนาสามปี 
ในช่วงถัดไปด้วย เน่ืองจาก ในการดําเนินการเพ่ือให้บรรลวัุตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะ ต้อง
ใช้เวลาต่อเน่ืองนานกว่าสามปี ดังน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องพิจารณาแนวทาง การจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมที่ต่อเน่ืองไปในระยะยาวด้วย ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปี ของการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีได้  เช่น โครงการจัดการขยะมูลฝอย อาจมีกิจกรรมหลากหลาย ที่ต้องดําเนินการต่อเน่ือง 
ดังน้ี 

(4) เน่ืองจากกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการมีความหลากหลาย ดังน้ัน ในขั้นของ 
การ พิจารณากําหนดกิจกรรม องค์กรปกครองจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
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งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดําเนินการ หรือมภีารกิจรับผิดชอบ    
การดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ  

เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าว แล้วจะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยสามประเภท คือ 
  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง กล่าวคือมีขีดความสามารถ ทัง้
ทางด้านกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดําเนินการได้เอง 

โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เน่ืองจากเป็นงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วน  

  ท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะดําเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการต้ังงบประมาณ
เป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน และภาคเอกชนอันเน่ืองมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือเป็นโครงการที่
หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว ทั้งน้ีรวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้วโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
เสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเง่ือนไขของการขอรับเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว)  
ขั้นตอนที่ 3  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่อการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทัว่ไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูลของห้วง
เวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/
กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูล
ภายนอก เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ได้ 

2. การวิเคราะหข์้อมูลประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 
การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
การตัดสินใจเลอืกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

ขั้นตอนที่ 4 การกาํหนดวตัถุประสงค์ของแนวทางการพฒันา 
หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 

คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดย
พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนําวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี 
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพฒันา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวช้ีวัดความสําเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการใน
ปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป 
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทําร่างแผนพฒันาสามป ี

         1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเคา้
โครงประกอบด้วย 7 ส่วน ดังน้ี 

  ส่วนที่ 1 บทนํา 
    ส่วนที ่2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
  ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

ส่วนที่ 6 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
    ส่วนที ่7 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 

            2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึง่ประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

                  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนําร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนพฒันาสามป ี

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผา่นการพิจารณา 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอในกรณีที่มกีารมอบอํานาจ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. ผู้บริหารท้องถิ่นนําร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอในกรณีที่มีการมอบอํานาจ 
เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

3. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว สภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบโดยทั่ว
กัน 
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7.งานแผนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องการ
ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จัดทําร่าง
แผนการดําเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานต่างๆ 
  3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น นําร่างแผนการดําเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  4) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  5) เมื่อผู้บรหิารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดําเนินงานแล้ว ใหป้ระกาศเป็นแผนการ
ดําเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดาํเนินงานการข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิไดด้ังนี ้
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
       
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
       
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
ขั้นตอนการจัดทาํแผนการดําเนนิงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ
ดําเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งน้ันเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดําเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าว
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานพัฒนาจังหวัด/อําเภอ หรืออําเภอ
แบบบูรณาการ 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาํแผนการดําเนนิงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกําหนดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานอ่ืน 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

เสนอรางฯตอผูบริหารทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 
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ขั้นตอนที่ 3 ประกาศแผนการดาํเนินงาน 
คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นนําร่างแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือประกาศใช้ 

การประกาศแผนการดําเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง แผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล.............................ประจําปี เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผย
ให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 


