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ค ำน ำ 

 

กำรจัดท ำ “คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (2566-2570)” จัดท ำขึ้น เพ่ือให้เป็น
คู่มือส ำหรับกำรปฏิบัติงำนและให้ผู้ที่สนใจในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
น ำไปศึกษำ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ได้อย่ำง ถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุมในทุกภำรกิจที่
เกี่ยวกับแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระเบียบที่เกี่ยวกับกำร
จัดท ำ แผนพัฒนำท้องถิ่น รวมทั้ง กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน “คู่มือ
กำรปฏิบัติงำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (2566-2570)” เป็นกำรรวมหนังสือซักซ้อมที่เกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น แนวทำง ปฏิบัติ และแบบฟอร์มในกำรท ำงำน โดยน ำเสนอเป็นชุด
เอกสำร QR code ควำมรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ที่มีหน้ำที่วำงแผนพัฒนำท้องถิ่น และผู้ที่สนใจทั่วไป 
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บทน า 
ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มำตรำ ๖๙/๑ 

พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๐ พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มำตรำ ๔๕/๑ และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่ น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑๘ ก ำหนดให้แผนพัฒนำท้องถิ่น กรณีเทศบำล องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล เมืองพัทยำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมำยจัดตั้ง ให้จัดท ำ หรือทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภำยในเดือนตุลำคมก่อนปีงบประมำณถัดไป กรณีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้จัดท ำ หรือทบทวนให้แล้ว
เสร็จภำยในเดือนพฤศจิกำยนก่อนปีงบประมำณถัดไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มี กำรประกำศใช้
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แล้ว นั้น 

กระทรวงมหำดไทยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สำมำรถบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณในพ้ืนที่ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชำชน จึงอำศัยอ ำนำจตำมข้อ ๕ แห่งระเบียบ กระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข เพ่ิมเติม ซักซ้อม
แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๐) โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

ให้เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รำยละเอียดปรำกฏตำมเค้ำโครงแผนพัฒนำท้องถิ่นฯ 
๒. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๒.๑ ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและอ ำเภอตรวจสอบองค์ประกอบ ของคณะกรรมกำรประสำน
แผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอตำมล ำดับให้เป็นปัจจุบัน 

๒.๒ ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดด ำเนินกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดให้แล้วเสร็จ แล้วแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทรำบ โดยเค้ำโครง
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ด ำเนินกำรตำมรูปแบบที่ ก ำหนด   

๓. แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๓.๑ กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้เทศบำล องค์กำรบริหำร ส่วนต ำบล 
เมืองพัทยำ และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตำมข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ ด้วยกำร
จัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓.๒ กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำมำรถน ำข้อมูล จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ฉบับปัจจุบัน มำทบทวนและปรับใช้ในกำรจัดท ำหรือทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดย
พิจำรณำให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำ กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำภำค 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี และเป้ำหมำย กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals, SDGs) โดยในกำรจัดท ำประชำคมท้องถิ่น ให้ด ำเนินกำรตำมหลักกำร
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
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๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมเค้ำโครงแผนพัฒนำของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)   

๔. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ไปสู่การปฏิบัติ 

๔.๑ เพ่ือให้แผนพัฒนำท้องถิ่นน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น เป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำย 
เพ่ิมเติมและงบประมำณจำกเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เมื่อสภำท้องถิ่นได้ให้ควำมเห็นชอบ ในวิธีกำร
งบประมำณและเป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นแล้ว หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำเกณฑ์รำคำกลำง หรือบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ คุณลักษณะ มำตรฐำน รำคำปรับเปลี่ยนไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 

๔.๒ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศใช้แผนพัฒนำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แลว้ หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมประสงค์ที่จะด ำเนินกำร ทบทวนแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ให้เป็นปัจจุบันก็สำมำรถ ด ำเนินกำรได้ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. การก ากับดูแล 

๕.๑ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอ ำเภอก ำกับดูแลให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร
ทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกรอบในกำรจัดท ำ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม กำรตั้งงบประมำณ อุดหนุนให้แก่หน่วยงำนอื่น โดยถือ
เป็นสำระส ำคัญที่ต้องพิจำรณำรำยละเอียดของโครงกำรพัฒนำ ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติและงบประมำณ
รำยจ่ำยดังกล่ำวต้องสอดคล้องกับโครงกำรพัฒนำในแผนพัฒนำ ท้องถิ่นก่อนให้ควำมเห็นชอบ 

๕.๒ กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดน ภำคใต้ 
ประกอบด้วย ปัตตำนี ยะลำ นรำธิวำส และ ๔ อ ำเภอของจังหวัดสงขลำ (อ ำเภอจะนะ อ ำเภอเทพำ อ ำเภอนำ
ทวี และอ ำเภอสะบ้ำย้อย) ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำก ำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จัดท ำ
แผนพัฒนำให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้ต้องค ำนึงถึงระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นส ำคัญ  
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ปฏิทินการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ที ่ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ หน่วย
ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

1 จัดประชุมประชำคมร่วมกับคณะกรรมกำรพัฒนำ อบจ. และ 
คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อ 
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแจ้งให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทรำบ 

อบจ. 

 

ภำยใน เดือน 
เมษำยน 
๒๕๖๔ 

 

2 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้ 
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้ 

(๑) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคม ท้องถิ่น 
ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนว ทำงกำร
พัฒนำท้องถิ่นรับทรำบปัญหำ ควำมต้องกำร ประเด็นกำร
พัฒนำ และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนควำม ช่วยเหลือทำง
วิชำกำรและแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพ พื้นที่เพ่ือ
น ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น | โดยให้น ำ
ข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนพัฒนำชุมชนมำ พิจำรณำ
ประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
รวบรวมแนวทำงและข้อมูล น ำมำวิเครำะห์ 

เพ่ือจัดท ำร่ำง แผนพัฒนำท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

(๓) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 

(๔) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น และ
ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น 

เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ผู้บริหำร
ท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล เพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหำรท้องถิ่น จึง
พิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นต่อไป 

อบต./เทศบำล  
และเมืองพัทยำ 

ภำยใน เดือน 
ตุลำคม 
๒๕๖๔ 

อบจ. 

 

ภำยใน เดือน 
พฤศจิกำยน 

๒๕๖๔ 

 

3 จัดส่งบัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำ ของ อปท. ส ำหรับ 
ประสำนโครงกำรพัฒนำ อบจ. เพื่อเสนอคณะกรรมกำร
ประสำนแผน ๆ ระดับอ ำเภอ 

อบต./เทศบำล ภำยใน เดือน 
ตุลำคม 
๒๕๖๔ 
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ส ำหรับเมืองพัทยำ ให้จัดส่งบัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำใน 
ระดับจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมกำรประสำนแผนระดับ
จังหวัด 

เมืองพัทยำ ภำยใน เดือน
พฤศจิกำยน 

๒๕๖๔ 

4 จัดกำรประชุมพิจำรณำบูรณำกำรโครงกำรจำกข้ันตอนที่ ๓ 
เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญและจัดท ำบัญชีโครงกำร เพ่ือประสำน
แผนพัฒนำของ อปท. เสนอคณะกรรมกำร ประสำนแผน ฯ 
ระดับจังหวัด 

คณะกรรมกำร
ประสำรแผน ฯ
ระดับอ ำเภอ 

ภำยใน เดือน
พฤศจิกำยน 

๒๕๖๔ 

5 จัดกำรประชุมพิจำรณำบูรณำกำรโครงกำรจำกข้ันตอนที่ ๔ 
และน ำเสนอบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นของ อบจ. พร้อมแจ้ง 
ให้ อปท. ในเขตจังหวัดทรำบทุกแห่ง 

คณะกรรมกำร 
ประสำรแผน ฯ 
ระดับจังหวัด 

ภำยใน เดือน 
พฤศจิกำยน 

๒๕๖๔ 

6 จัดส่งบัญชีโครงกำรที่เกินศักยภำพให้คณะกรรมกำรบริหำรงำน 
จังหวัดแบบบูรณำกำร (กบจ.) 

อบจ. ภำยใน เดือน
ธันวำคม 
๒๕๖๔ 
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กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๑. หลักการทั่วไป 

 พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มำตรำ ๖๙/๑ พระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๐ พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๔๕/๑ 
และพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ มำตรำ ๕ ให้นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำร กระทรวงมหำดไทย 
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจและหน้ำที่ของตนเอง และมีอ ำนำจออก
กฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ มำตรำ ๑๗ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๑๖ ให้ องค์กำรบริหำร ส่วนจังหวัดมี
อ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น ของตนเอง ดังนี้ 

(๑) กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง และประสำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดตำม ระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

(๒) กำรสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(๓) กำรประสำนและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ฯลฯ 
ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดอ ำนำจ และหน้ำที่ 
ในกำร จัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ประกำศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๕๖ 
ก ำหนดหลักกำร ส ำคัญในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ดังนี้  

(๑) ลักษณะของกำรด ำเนินงำน ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดในกำรให้บริกำรสำธำรณะในเขต
จังหวัด  

(๒) ลักษณะกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ และหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  

(๓) กำรสนับสนุนงบประมำณให้แก่รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค จะกระท ำได้แต่เฉพำะกรณีที่อยู่ใน
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่จะต้องด ำเนินกำรเอง แต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเองได้  

(๔) หำกมีปัญหำ ข้อขัดข้อง ในกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจและหน้ำที่ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดท ำหน้ำที่ในกำรวินิจฉัยและด ำเนินกำรตำมประกำศนี้ 

ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำรท ำควำมตกลง
ร่วมมือกันจัดท ำบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกำศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 
ก ำหนดหลักกำรส ำคัญในกำรท ำควำมตกลงร่วมมือกันจัดท ำบริกำรสำธำรณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอำจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกัน หรืออำจข้ำมเขตจังหวัดได้
หำกเป็นพื้นที่ติดต่อกันและประชำชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์จำกกำรจัดท ำ บริกำรสำธำรณะนั้นโดยตรง 
โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เป็นอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรก ำหนดแผน และ
ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นภำรกิจที่ได้รับกำรถ่ำยโอนตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
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(๒) เป็นภำรกิจหรือโครงกำรที่เกินกว่ำศักยภำพ หรือไม่คุ้มค่ำท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะ
ด ำเนินกำรเอง หรือเป็นภำรกิจหรือโครงกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพ่ือเกิดประโยชน์ แก่
ประชำชนในท้องถิ่น  

๒. ลักษณะและกรอบการประสานแผนพัฒนา 

คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัดอำจก ำหนดกรอบกำรประสำน โครงกำร
พัฒนำที่มำจำกกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงกำรพัฒนำ ระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ หรือด ำเนินกำรตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ ในกำร
จัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ประกำศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 

(๑) โครงกำรพัฒนำที่ประชำชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไป ได้ประโยชน์
และได้ท ำควำมตกลงกันไว้ หมำยถึง โครงกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่ง ขึ้นไปจะต้อง
ด ำเนินกำรร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหำหรือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในเขตองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรพัฒนำในภำพรวมของจังหวัด 

(๒) ขนำดของโครงกำรและงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำ หมำยถึง โครงกำร พัฒนำที่มี
ขนำดของโครงกำรใหญ่ ใช้งบประมำณจ ำนวนมำกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถ ด ำเนินกำรได้ 
โดยโครงกำรดังกล่ำวอำจส่งผลในภำพรวมของกำรพัฒนำในระดับจังหวัดก็ได้ 

(๓) ควำมซับซ้อนของโครงกำรที่ต้องใช้ควำมช ำนำญเป็นพิเศษ หมำยถึง โครงกำรพัฒนำ ที่ต้องใช้
เทคนิคในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรค่อนข้ำงสูง หรือเป็นโครงกำรพัฒนำที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ใน
กำรก ำกับดูแล หรือเป็นที่ปรึกษำในกำรด ำเนินโครงกำรถึงจะบรรลุผลตำมเป้ำหมำยของโครงกำร 

(๔) โครงกำรที่กระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ สภำพแวดล้อม และสภำพภูมิสังคม หมำยถึง โครงกำร
พัฒนำที่ด ำเนินกำรแล้วอำจส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ และสภำพแวดล้อม ท ำให้สภำพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงหรืออำจส่งผลกระทบต่อสภำพภูมิสังคม วัฒนธรรม จำรีตประเพณี สภำพควำมเป็นอยู่ตำมปกติ
ของประชำชนในวงกว้ำงเกินพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในภำพรวมของจังหวัด หมำยถึง กำรป้องกัน และบรรเทำสำ
ธำรณภัยที่เกิดในวงกว้ำง เช่น อุทกภัย วำตภัย ธรณีพิบัติ ไฟป่ำ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องร่วมมือ
ป้องกันภัยดังกล่ำว หรือภัยอันเกิดจำกกำรกระท ำของมนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน กำรก่อควำมไม่สงบ กำร
ท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรตัดไม้ท ำลำยป่ำหรือภัยอันเกิดจำก ยำเสพติด เป็นต้น 

(๖) อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรหรืออ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมำยถึง กำร
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กฎหมำย ก ำหนด 

 (๗) องค์ประกอบอ่ืน ๆ ของสภำพพ้ืนที่ตำมควำมจ ำเป็น หมำยถึง ควำมแตกต่ำงในสภำพ ภูมิ
ประเทศ ภูมิอำกำศ สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และชีวภำพ ที่ส่งผลให้กำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำต้อง 
ปรับเปลี่ยนไปตำมสภำพดังกล่ำวตำมควำมจ ำเป็น 

 ๓. การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๑) การประสานส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เทศบำล และเมืองพัทยำ ประสำนโครงกำรพัฒนำขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นผ่ำนคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอ ำเภอ/จังหวัด แล้วแต่กรณี และให้ องค์กำร
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บริหำรส่วนจังหวัดน ำโครงกำรที่ผ่ำนกระบวนกำรคณะกรรมกำรดังกล่ำวบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น ที่เห็น
ว่ำมีควำมเหมำะสมและจ ำเป็นในกำรพัฒนำจังหวัดโดยองค์รวม ตำมศักยภำพขององค์กำรบริหำร ส่วนจังหวัด 
และเม่ือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้บรรจุโครงกำรประสำนแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแล้ว ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ทุก
แห่งได้ทรำบในเวลำอันสมควรโดยมิชักช้ำ 

(๒) การประสานส าหรับจังหวัด 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และเมืองพัทยำ ประสำนโครงกำร
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร (กบจ.) และให้
จังหวัดน ำโครงกำรที่ขอประสำนบรรจุไว้ในแผนพัฒนำจังหวัดที่เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมและ จ ำเป็นในกำร
พัฒนำจังหวัดโดยองค์รวมตำมศักยภำพของจังหวัด และเมื่อจังหวัดได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร/ แผนประจ ำปีของ
จังหวัดแล้วให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือได้วำงแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่นของตนเองต่อไป 

(๓) รายละเอียดอ่ืน ๆ 

ให้ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอ ำเภอ/จังหวัด ในส่วนที่เป็น
อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร ฯ ปรับใช้กรอบระยะเวลำตำมปฏิทินกำรจัดท ำและประสำน แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมำะสมของระยะเวลำ ๔. กำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในกำรประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงให้แต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรเพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรประสำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
เขตจังหวัด ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้ง โดยมีนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เป็นประธำน กรรมกำร ปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือ ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดในกำรด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร ฯ และจัดส่งประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ให้องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดด ำเนินกำรต่อไป 

(๒) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

ให้นำยอ ำเภอแต่งตั้ง โดยประธำนกรรมกำรให้มำจำกกำรคัดเลือกกันเองของผู้บริหำร ท้องถิ่นในเขต
อ ำเภอ เลขำนุกำรให้มำจำกปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ ำเภอที่ประธำนกรรมกำร คัดเลือก ทั้งนี้ให้
ท้องถิ่นอ ำเภอเป็นผู้ช่วยเหลือนำยอ ำเภอในกำรด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร ฯ และจัดส่ง ประกำศแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร ฯ ให้จังหวัดเพ่ือแจ้งให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทรำบ 
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(ตัวอย่าง) 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 

ประกาศจังหวัด....................... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
........................... 

เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรประสำนและบูรณำกำร กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำในภำพรวมของจังหวัด ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล สอดคล้องกับมำตรำ ๕๓/๑ วรรคท้ำย
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๔๕ (๓) (๔) แห่ง พระรำชบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๑๗ (๒) (๓) แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผน และข้ันตอนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ มำตรำ ๑๙ วรรคท้ำย แห่งพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีประกำศ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นเจ้ำภำพ 
สนับสนุนรำชกำรส่วนท้องถิ่นอ่ืนในกำรพัฒนำท้องถิ่น ประสำนและให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของ
รำชกำรส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง กับ
แผนพัฒนำ จึงมีประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัดมีองค์ประกอบและ 
อ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  

(๑) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด     ประธำนกรรมกำร  

(๒) รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด     กรรมกำร  

     ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรวำงแผนพัฒนำ ๑ คน  

(๓) ประธำนคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น   กรรมกำร 

     ระดับอ ำเภอทุกอ ำเภอ  

(๔) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น   กรรมกำร  

     ระดับอ ำเภอทุกอ ำเภอ  

(๕) ท้องถิ่นจังหวัด       กรรมกำร  

(๖) หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด      กรรมกำร  

(๗) โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด      กรรมกำร 

(๘) สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่เลือกกันเอง ไม่เกิน ๕ คน  กรรมกำร  

(๔) ประธำนหอกำรค้ำจังหวัด หรือผู้แทน     กรรมกำร  

(๑๐) ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด หรือผู้แทน    กรรมกำร  

(๑๑) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด                     กรรมกำรและเลขำนุกำร  

(๑๒) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       ส ำนักงำนจังหวัด  

(๑๓) ผู้อ ำนวยกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำท้องถิ่น              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
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       ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด  

(๑๔) ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือพนักงำนเทศบำลหรือ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       พนักงำนส่วนต ำบล ที่มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนแผนพัฒนำท้องถิ่น  

       ที่กรรมกำร/เลขำนุกำรเลือก เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรได้ ไม่เกิน ๓ คน 

ให้คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัดตำม (๓) (๔) และ (๔) มีวำระสอง ปี
นับตั้งแต่วันที่มีประกำศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัดให้คณะกรรมกำร มี
อ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้น ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมำก ำหนด กรอบกำร
ประสำนตำมยุทธศำสตร์ที่ได้ก ำหนดไว้และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จั งหวัด /กลุ่มจังหวัด ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำระดับชำติ และจัดส่งกรอบกำรประสำน/ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ได้ก ำหนด ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอ ำเภอ 

(๒) พิจำรณำให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่งว่ำมีควำมสอดคล้องกับกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด หรือไม่ 
โดยพิจำรณำจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอ ำเภอ 

(๓) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบโครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตำมบัญชี
กำรประสำนโครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด น ำไปพิจำรณำ
เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำมอ ำนำจหน้ำที่ (กรณีที่องค์กำรบริหำร ส่วนจังหวัด
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นเสร็จแล้ว ให้จัดท ำเป็นแผนพัฒนำท้องถิ่นเพ่ิมเติม) 

(๔) ตรวจสอบโครงกำรจำกแผนพัฒนำท้องถิ่นของเทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อมิให้
โครงกำรซ้ํำซ้อนกับแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

(๕) พิจำรณำโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดหรือเป็นโครงกำรที่มี ควำม
จ ำเป็นแต่ไม่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด และสอดคล้องกับกรอบยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวบรวมจัดท ำเป็น “บัญชีโครงกำรเพ่ือขอรับกำร สนับสนุนจำก
คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร (กบจ.)” โดยใช้รูปแบบเค้ำโครงของบัญชี ประสำนโครงกำร
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำบัญชีโครงกำรเกินศักยภำพ ให้คณะกรรมกำร
ประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัด ประชุมพิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร โดยเร็วนับตั้งแต่
วันที่ได้รับกำรเสนอบัญชีจำกคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอ ำเภอและต้อง  แจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทรำบทุกแห่ง นำยอ ำเภอทุกอ ำเภอ และหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
องค์กรภำคประชำสังคมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มำกที่สุดโดยเร็ว 

 

ประกำศ ณ วันที่.................เดือน...............................พ.ศ......................... 

 

 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
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(ตัวอย่าง) 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

ประกาศอ าเภอ............. 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

............................................ 

เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรประสำนและบูรณำกำร กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำในภำพรวมของอ ำเภอให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล สอดคล้องกับมำตรำ ๕๓/๑ วรรคท้ำย
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มำตรำ ๔๕ (๓) (๔) แห่งพระรำชบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๑๗ (๒) (๓) แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนด แผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ มำตรำ ๑๙ วรรคท้ำย แห่งพระรำช
กฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีประกำศแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอ ำเภอมีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

 (๑) นำยอ ำเภอ        ที่ปรึกษำ  

(๒) ผู้บริหำรท้องถิ่นที่ได้รับกำรคัดเลือกกันเอง    ประธำนกรรมกำร 

(๓) ผู้บริหำรท้องถิ่นในเขตอ ำเภอทุกคน     กรรมกำร 

(๔) สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดในเขตอ ำเภอทุกคน  กรรมกำร 

(๕) ท้องถิ่นอ ำเภอ       กรรมกำร  

(๖) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ ำเภอทุกคน   กรรมกำร  

(๗) ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดที่นำยกองค์กำรบริหำร  กรรมกำร  

     สว่นจังหวัดมอบหมำย ๑ คน  

(๘) ปลัดอ ำเภอที่นำยอ ำเภอมอบหมำย ๑ คน    กรรมกำร  

(๙) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประธำนคณะกรรมกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     ประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอ ำเภอคัดเลือก  

(๑๐) ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนเทศบำลหรือพนักงำนส่วนต ำบล ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       ที่มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

       ทีก่รรมกำร/เลขำนุกำรเลือกเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำรได้ไม่เกิน ๒ คน 

ให้คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับ อ ำเภอตำม (๒) (๓) (๔) และ (๔) มีวำระ สองปี
นับตั้งแต่วันที่มีประกำศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอ ำเภอ ให้คณะกรรมกำรมี
อ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(๑) พิจำรณำให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่งว่ำมีควำมสอดคล้องกับกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดหรือไม่ 
โดยพิจำรณำจำกโครงกำรพัฒนำที่เกินศักยภำพของเทศบำลและองค์กำรบริหำร ส่วนต ำบลที่ส่งให้พิจำรณำ 
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(๒) พิจำรณำกลั่นกรองแผนพัฒนำ แผนงำน โครงกำร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ำมีควำม
สอดคล้องกับกรอบยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหรือไม่ และเสนอ
ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัด 

(๓) พิจำรณำโครงกำรพัฒนำที่เกินศักยภำพของเทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ที่สอดคล้อง
กับกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวบรวมจัดท ำเป็น “บัญชี
ประสำนโครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แล้วจัดส่งให้คณะกรรมกำรประสำน แผนพัฒนำ
ท้องถิ่นระดับจังหวัด 

ให้คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับอ ำเภอประชุมพิจำรณำจัดล ำดับ ควำมส ำคัญของ
โครงกำรโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่ได้รับกำร เสนอบัญชีจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้อง แจ้งให้องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดทรำบโดยเร็ว 

 

ประกำศ ณ วันที่......เดือน..........................พ.ศ. ............ 

 

 

นำยอ ำเภอ 
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เค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด............................................... 

........................................... 

ส่วนที ่๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(๑) ผลกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

     ๑) สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำทั่วไป 

............................................................................... .................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

     ๒) กำรประเมินผลกำรน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

(๒) ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำน 

    ๑) ผลที่ได้รับ/ผลที่ส ำคัญ 

.................................................................................................................................................. .............. 

.................................................................................................................... ............................................ 

            ๒) ผลกระทบ 

............................................................................................................................. ................................... 

.................................................................................... ............................................................................  

      (๓) สรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงแก้ไข 

     ๑) ปัญหำและอุปสรรค 

............................................................................................ .................................................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

     ๒) กำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ 

............................................................................................................................. ................................... 

.......................................................................................... ...................................................................... 

     ๓) แนวทำงกำรแก้ไข 

............................................................................................................................. ................................... 

.............................................................................................................................. .................................. 
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ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

(๑) แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

(๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับปัจจุบัน 

 ............................................................................................................................. ................................. 

............................................................................................................................................... ................. 

(3) แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 

๑) แผนพัฒนำภำค
................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

๒) แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  

  ๓) แผนพัฒนำจังหวัด 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

(๔) ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

    ๑) ยุทธศำสตร์ที่ ด. ..........................................................................................................................  

    ๒) ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ..........................................................................................................................  

    ๓) ยุทธศำสตร์ที่ ๓ .......................................................................................................................... 

    ๔) ยุทธศำสตร์ที่ ๔  ..................................................................... ..................................................... 

(๕) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

    ๑) ยุทธศำสตร์ที่ ๑  .................................................................................................................... ...... 

    ๒) ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ..........................................................................................................................  

    ๓) ยุทธศำสตร์ที่ ๓  ............................................................................... ........................................... 

(๖) ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................. ............... 
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ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล 

(๑) การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

(อธิบำยถึงข้อมูลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด น ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดไปใช้และเกิดผลอย่ำงไรในภำพรวมของจังหวัด) 

.......................................................................................................... ...................................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

(๒) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

(ผลจำกกำรน ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ เกิดผลทั้งในเชิงปริมำณ และเชิง
คุณภำพอย่ำงไร ซึ่งสำมำรถใช้ได้ทั้งเชิงสถิติต่ำง ๆ ตำรำง กรำฟ และกำรพรรณนำอธิบำย) 

................................................................................... .............................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

(๓) ข้อเสนอแนะในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดใน 

อนาคต 

๑) ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 

๒) ควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกำรและข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในกำรน ำยุทธศำสตร์ขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ 

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................ ................................................................................................  
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เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

(๑) ด้ำนกำยภำพ 

(๒) ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง  

(๓) ประชำกร  

(๔) สภำพทำงสังคม 

(๕) ระบบบริกำรพื้นฐำน  

(5) ระบบเศรษฐกิจ 

(๗) ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 

(๔) ทรัพยำกรธรรมชำติ 

(๔) อ่ืน ๆ (ถ้ำมีระบุด้วย)  

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค  

(๒) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

 ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

(๑) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 

(๒) บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล 

(๑) กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์  

(๒) กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  

(๓) สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่น  

(๔) ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 

 

********************* 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

ของ............................อ าเภอ...........................จังหวัด......................... 

................................................... 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

(๑) ด้านกายภาพ 

    ๑) ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล แผนที่ประกอบ) 

........................................................................... .....................................................................................  

๒) ลักษณะภูมิประเทศ
............................................................................................................................. ................................... 

   ๓) ลักษณะภูมิอำกำศ
............................................................................................................................. ................................... 

    ๔) ลักษณะของดิน 

................................................................................................................................................................  

(๒) ด้านการเมือง/การปกครอง 

   ๑) เขตกำรปกครอง
.............................................................................................. .................................................................. 

๒) กำรเลือกตั้ง
............................................................................................................................. ................................... 

 (๓) ประชากร 

      ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓ - ๕ ปี และกำรคำดกำรณ์ใน
อนำคต) 

............................................................................................................................. ................................... 

      ๒) ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 

............................................................................................................................. ................................... 

(๔) สภาพทางสังคม 

๑) กำรศึกษำ
............................................................................................................................................................ .... 

    ๒) สำธำรณสุข 

............................................................................................................. ................................................... 

    ๓) อำชญำกรรม 

............................................................................................................................. ................................... 
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    ๔) ยำเสพติด 

....................................................................................................................................... ......................... 

    ๕) กำรสังคมสงเครำะห์ 

................................................................................ ................................................................................  

(๕) ระบบบริการพื้นฐาน 

    ๑) กำรคมนำคมขนส่ง (ทำงบก, ทำงน้ํำ, ทำงรำง ฯลฯ) 

...................................................................................................... .......................................................... 

    ๒) กำรไฟฟ้ำ 

............................................................................................................................. ................................... 

       ๓) กำรประปำ 

.............................................................................................................................. .................................. 

    ๔) โทรศัพท์ 

................................................................................ ................................................................................  

๕) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือกำรขนส่ง
............................................................................................................................. ................................... 

(๖) ระบบเศรษฐกิจ 

    ๑) กำรเกษตร 

............................................................................................................................. ................................... 

    ๒) กำรประมง 

............................................................................................................................................... ................. 

    ๓) กำรปศุสัตว์ 

.............................................................................................. .................................................................. 

    ๔) กำรบริกำร 

............................................................................................................................. ................................... 

    ๕) กำรทอ่งเที่ยว 

............................................................................................................................. ................................... 

    ๖) อุตสำหกรรม 

................................................................... .............................................................................................  

    ๗) กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 

............................................................................................................................. ................................... 

    ๘) แรงงำน 
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............................................................................................................................. ................................... 

(๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

    ๑) กำรนับถือศำสนำ 

............................................................................................................................... ................................. 

    ๒) ประเพณีและงำนประจ ำปี 

.................................................................... ............................................................................................  

    ๓) ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 

............................................................................................................................. ................................... 

    ๔) OTOP สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

............................................................................................................................. ................................... 

(๔) ทรัพยากรธรรมชาติ 

    ๑) น้ ำ 

............................................................................................................................. ................................... 

๒) ป่ำไม้
........................................................................... .....................................................................................  

    ๓) ภูเขำ 

............................................................................................................................. ................................... 

    ๔) ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

............................................................................................................................. ................................... 

    (๔) อ่ืน ๆ (ถ้ำมีระบุด้วย) 

............................................................................................................................. ................................... 

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 

................................................................................................................................. ........................... 

(2) แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๔๐) 

........................................................ ........................................................................................................  

๒) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (ฉบับปัจจุบัน) 

.................................................................................................... ............................................................ 

๓) แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 

............................................................................................................................. ................................... 
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๔) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

............................................................................................................................. ................................... 

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑) วิสัยทัศน์
............................................................................................................................. ................................... 

๒) ยุทธศำสตร์
................................................................................................................................................................  

๓) เป้ำประสงค์ 

.......................................................................................................................... ...................................... 

๔) ตัวชี้วัด 

............................................................................................................................. ................................... 

๕) ค่ำเป้ำหมำย 

......................................................................................................................................................... ....... 

5) กลยุทธ์ 

................................................................................................................ ................................................ 

๗) จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 

............................................................................................................................. ................................... 

4) ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

(๓) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑ กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย กำรวิเครำะห์
ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนผังเมือง ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม) 

.......................................................................................................................... ........................ 

๓.๒ กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

............................................................................................................................. ..................... 
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ส่วนที่ ๓ กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 

(๑) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 

ที ่

 

ยุทธศำสตร์ 

 

ด้ำน แผนงำน 

 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

 

หน่วยงำน 
สนับสนุน 

 

      

      

      

      

      

      

รวม .................... .................... .................... .................... .................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ. 01 

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

(ชื่อ อปท.)......................................................................................... 
ยุทธศาสตร ์

 

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕6๘ ปี ๒๕6๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

๑) ยุทธศำสตร์ 
๑.๑ แผนงำน 
....................... 
๑.๒ แผนงำน 
...................... 
ฯลฯ 

            

รวม             

๒) ยุทธศำสตร์ 
๒.๑ แผนงำน 
...................... 
๒.๒ แผนงำน 
....................... 
ฯลฯ 

            

รวม             

รวมท้ังสิ้น             

หมำยเหตุ : แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้น ำไปไว้เป็นแผ่นแรกของแบบต่ำง ๆ (ผ.01 – ผ.ผ๐๑/๑ - ผ.๐๒ - ผ.๐๒/๑ - 
ผ.o๒/๒ และสุดท้ำย ผ.o3) 
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แบบ ผ. 09/๑ 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(ชื่อ อปท.).............................................................................................  

 
 

 

 

โครงการพัฒนา  

ที่น ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
และแผนพัฒนา
ชุมชน 

 
 

ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ ปี ๒๕6๘ ปี ๒๕6๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

            

รวมท้ังสิ้น             

 

หมำยเหตุ : แบบ ผ.๐๑/๑ บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน ให้เรียงล ำดับต่อจำก แบบ ผ.00 
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แบบ ผ. o2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

(ชื่อ อปท.) ...................................................................... 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ .............................(ระบุชื่อยุทธศำสตร์) ................................................................................................ 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ............................................................................. ......... 

๑. ยุทธศำสตร์........................................................................................................................................... .................................... 

๑.๑ แผนงาน........................................................................................................................................................... 
ที ่ โครงการ วัตถุ 

ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

            

            

            

รวม  .............โครงกำร           

หมำยเหตุ ๑. แบบ ผ.๐๒ เปน็แบบส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร ที่ต้องลงรำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพ่ือน ำไปจัดท ำ 
งบประมำณรำยจ่ำย 

๒. ทั้งนี้หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน ำโครงกำรใน แบบ ผ.๐๒ ไปของบประมำณจำกหน่วยงำนอื่น ก็สำมำรถด ำเนินกำรได้ โดยไม่ต้อง “แก้ไข” หรือ “เปลี่ยนแปลง” 
ไปอยู่ใน แบบ ผ.๐๒/๒ 
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  

(ชื่อ อปท.) ................................................................. 

ก. ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที่ .......................(ระบุชื่อยุทธศำสตร์) ................................................................................................................................................... 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด............................................................................................................. 

๑. ยุทธศำสตร.์........................................................................................................................................................................................................ 

ที ่ โครงการ วัตถุ 

ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 

(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

            

            

            

รวม  .............โครงกำร           

 

หมำยเหตุ แบบ ผ.๐๒/๑ เป็นแบบส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชุนมำด ำเนินกำร หำกองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นจะน ำโครงกำรใน แบบ ผ.๐๒/๑ ไปจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำย สำมำรถด ำเนินกำรได ้
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แบบผ. 0๒/๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

 ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ชื่อ อปท.) ........................................................................... 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ ....................(ระบุชื่อยุทธศำสตร์) ........................................................................................................................................ ...... 

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด................................................................ ................................................................ 

9. ยุทธศำสตร์........................................................................................................  

๑.๑ แผนงาน............................................................... ............................................. 
ที ่ โครงกำร วัตถ ุ

ประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ 
โครงกำร) 

งบประมำณ ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คำดว่ำ
จะไดร้ับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567
(บำท) 

2568
(บำท) 

2569
(บำท) 

2570
(บำท) 

            

            

            

รวม  .............โครงกำร           
หมำยเหตุ ๑. แบบ ผ.๐๒/๒ เป็นแบบส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบำล และเมืองพัทยำ เสนอขอประสำนโครงกำรกบัองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและหน่วยงำน อื่น) และลง
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

๒. ให้คณะกรรมกำรประสำนแผน ฯ ระดับอ ำเภอ ประชุมพร้อมกลัน่กรอง แล้วจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรจำก ผ.๐๒/๒  

๓. ให้ประธำนคณะกรรมกำรประสำนแผน ฯ ระดับอ ำเภอ เป็นผู้มหีน้ำท่ีจัดส่งโครงกำรพัฒนำท่ีขอประสำน โดยใช้เลขหนังสือของหน่วยงำนของประธำน ๆ  

๔. กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปใช้ (จัดท ำงบประมำณ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถใช้ แบบ ผ.๐๒ แบบ ผ.๐๒/๑ และแบบ ผ.๐๒/๒ โดยไมต่้องแก้ไขแบบท่ีใช้ 
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แบบ ผ. o3 

บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

(ชื่อ อปท.) .......................................................... 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 

ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 2566

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

           

           

           

 รวม ............... ................ ................. ................... .................  

 

หมำยเหตุ ๑. แผนงำน ให้ลงแผนงำนตำมรูปแบบและรำยกำรจ ำแนกประเภทรำยรับ-รำยจำ่ย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงำน 

กำรศึกษำ แผนงำนสังคมสงเครำะห์ เป็นต้น  

๒. หมวด ใหล้งหมวดครุภณัฑ์ตำมช่ือท่ีปรำกฏตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๕ เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำ 

สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถนุำยน ๒๕๕๙ เช่น ค่ำครุภณัฑ์ เปน็ต้น 

 ๓. ประเภท ให้ลงประเภทครุภณัฑ์ตำมช่ือท่ีปรำกฏตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ เรื่อง แนวทำงกำร 

พิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนำยน ๒๕๕๙ เช่น ครุภณัฑ์ส ำนักงำน 

ครุภณัฑ์กำรศึกษำ ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง เป็นต้น 

 ๔. เป้ำหมำย (ผลผลิตของครุภณัฑ์) แสดงรำยละเอียด จ ำนวน สถำนท่ีตั้ง ขนำด ปริมำณหรือคณุลักษณะที่จ ำเป็น เป็นต้น 



ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล 

(๑) กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์  

(๒) กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

(๓) สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่น จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  

(๔) ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต  

๑) ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 

    (เช่น จะท ำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่ำงไร เป็นต้น) 

.................................................................................................................... .............................. 

............................................................................................................................. ..................... 

๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 

    (รวมถึงองค์ประกอบส ำคัญของข้อมูลเพื่อน ำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 

............................................................................................................................. ..................... 

................................................................................ .................................................................. 
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แนวทางการจัดบริการสาธารณะและรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

.............................. 

เพ่ือให้กำรพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข ของ
ประชำชนโดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำ 
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย รวมทั้งวำง แนวทำง
เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น จึงก ำหนด แนว
ทำงกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะที่ต้องประกำศใช้ในแผนพัฒนำท้องถิ่นและลงรำยกำรตำม 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด ดังนี้ 

ล ำดับ รำยกำรที่ต้องปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

1 กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำครุภัณฑ์ เพื่อบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะ ภำยใต้ 
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มำตรำ ๖๖,๖๗ และมำตรำ ๖๘ 

2 กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำ ครุภัณฑ์ เพื่อบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะ ภำยใต้ 
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๕๐, ๕๔, ๕๓, ๕๔, ๕๕ และมำตรำ ๕๖ 

3 กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำ ครุภัณฑ์ เพื่อบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะ ภำยใต้ 
พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มำตรำ ๔๕ และกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

4 กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำ ครุภัณฑ์ เพื่อบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะ ภำยใต้ 
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ มำตรำ ๑๖, ๑๗ 

5 ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนกำรกระจำย 
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวนัที่ 5 ธันวำคม ๒๕๕๓ กำรถ่ำยโอน
ภำรกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดไว้ 5 ด้ำน ได้แก่ (๑) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (๒) 
ด้ำนงำนส่งเสริม คุณภำพชีวิต (๓) ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบ (๔) 
ด้ำนกำรวำงแผน กำร ส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว (๕) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
อนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม (5) ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

6 ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดอ ำนำจและ 
หน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๕๖ 
และเรื่อง ก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๒) และวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ 
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ล าดับ รายการที่ต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

7 ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำรท ำควำมตก
ลง ร่วมมือกันจัดท ำบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภำคม 
๒๕๕๔ และประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวกับกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8 ภำรกิจถ่ำยโอนนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงมหำดไทยได้ก ำหนดเป็นกำรจัดท ำบริกำร 

สำธำรณะ และกิจกรรมสำธำรณะ 

9 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อตกลงหรือร่วมด ำเนินกำรหรือผูกมัด
กับ หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรต่ำง ๆ เป็นกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรม
สำธำรณะ 

10 กำรจดัท ำแผนที่ภำษี กำรพัสดุที่เกี่ยวกับที่ดินหรือสิ่งก่อสร้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

11 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่ำนกำรเล่น รำยละเอียด ตำมหนังสือ กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๖๗๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

12 ควำมพร้อมส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยแบบ New normal เช่น บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ 

สถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ รำยละเอียดตำม หนังสือ กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ ว๓
๔๘๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 

13 พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนเข้ำมำมีส่วนร่วมแสดงควำม 
คิดเห็นในเรื่องต่ำง ๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยำวชน ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยำวชนได้มี 
กำรแสดงออกท่ีสอดคล้องกับระดับควำมรู้ควำมสำมำรถซึ่งพัฒนำไปตำมวัยของเด็กและเยำวชน ซึ่ง
มำตรำ ๘ ก ำหนดให้ส ำนักงำนหรือส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ร่วมมือ
ส่งเสริม และประสำนงำน กับ อปท. และหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำเด็ก และ
เยำวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติและให้ อปท.จัดสรร
งบประมำณเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

14 กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำเพ่ือให้สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสริมสร้ำงลักษณะนิสัยในกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถน ำมำ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ ตำมหลักกำรของควำมพอประมำณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยมี
ควำมรู้ และคุณธรรมก ำกับเป็นพื้นฐำนในกำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่เพ่ือควำม 
เจริญก้ำวหน้ำไปอย่ำงสมดุล พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง และมีควำมตระหนักในกำรสืบสำน 
สร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม/ภูมิปัญญำท้องถิ่นมีควำมรักและหวงแหนในทรัพยำกรธรรมชำติที่อยู่ใน
ท้องถิ่น 

15 กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ หรือออฟไลน์ รองรับสถำนกำรณ์แพร่ระบำด 
ของโรคติดเชื้อ หรือภำวะกำรณ์ฉุกเฉินที่มีควำมจ ำเป็นต้องปิดสถำนศึกษำ เพ่ือให้ระบบกำรจัดกำร 
เรียนกำรสอนต่อเนื่อง 
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ล าดับ รายการที่ต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

16 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเตรียมควำมพร้อม 
สู่กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติฉบับใหม่ กำรจัดท ำ/ปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำ ให้มีควำมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือหลักสูตรที่
ปรับเปลี่ยนใหม่ และกำรส่งเสริมสนับสนุน นิเทศติดตำมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรจัด
กิจกรรมโครงกำรในเชิงบวก เพ่ือสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่สำมำรถจะ
พัฒนำหรือจัดกำรเรียนรู้ได้ ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้บรรลุเป้ำหมำยตำมมำตรฐำน 
รำยละเอียดตำม หนังสือ ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๖๘๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 

17 ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก ำหนดให้แต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
กำร ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำโดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ พร้อมทั้งจัดท ำ
แผนพัฒนำกำร จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและด ำเนินกำร
ตำมแผนที่ก ำหนด ไว้ซึ่งกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือซักซ้อมแนวทำงกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว 

18 กำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย (ศส.ปชต.) ตำมหน้ำที่และ
อ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

19 กำรบรรจุแผนงำน/โครงกำรประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำม
กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย (ศส.ปชต.) โดยเฉพำะโครงกำรหมู่บ้ำน  “หมู่บ้ำน 
พลเมืองคุณภำพ” ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนด ำเนินชีวิตตำมแนวทำงวิถีประชำธิปไตย และโครงกำร 
ศูนย์กำรเรียนรู้ บนวิถีประชำธิปไตย เพ่ือเป็นแหล่งส่งเสริมควำมรู้ประชำธิปไตยของหมู่บ้ ำน/
ต ำบล 

20 กำรพิจำรณำสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรของศูนย์ส่งเสริมพัฒนำ
ประชำธิปไตย (ศส.ปชต.) ตำมหน้ำที่และอ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กำร
สนับสนุนด้ำนกำร อ ำนวยกำร เป็นต้น 

21 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยด้ำนมลพิษทำงอำกำศ 
22 กำรบริกำรสำธำรณะด้ำนกำรศึกษำตำมภำรกิจถ่ำยโอน รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับอำหำรเสริม

(นม) อำหำรกลำงวัน และเงินอุดหนุนส ำหรับส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

23 กำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ งบเงินอุดหนุนเฉพำะกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

24 หมวดค่ำตอบแทนใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ เฉพำะกำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ ยกเว้น รำยจ่ำยประจ ำ หมวดเงินเดือน และ
ค่ำจ้ำงประจ ำ หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว หมวดค่ำสำธำรณูปโภค หมวดรำยจ่ำยอื่น หมวดค่ำตอบแทน
ใช้สอยและงบกลำง ไม่ต้องน ำมำบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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รูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

กระทรวงมหำดไทย ได้ก ำหนดแนวทำงจัดกำรประชำคมท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนิน
กำรตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๑๖๐๐ ลงวัน ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๙ , 
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว5๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ และหนังสือ 
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สร้ำงกระบวนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในท้องถิ่นในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิน่ 

ทั้งนี้ กระทรวงมหำดไทยจึงขอยกเลิกแนวทำงกำรจัดประชำคมท้องถิ่นตำมหนังสือที่เก่ียวข้อง และ
ก ำหนดแนวทำงในส่วนของรูปแบบกำรประชุมประชำคมท้องถิ่นเพ่ือใช้ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น และกำร
เพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น ดังนี้ 

๑. การประชุมประชาคมท้องถิ่น 

หมำยถึง กำรที่บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มำประชุมกันเพ่ือร่วมคิด ร่วม
ท ำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหำ
ส ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ ในกำรจัด ประชุมประชำคม
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมระดับภำพรวม ดังนี้ 

๑) ประชำคมระดับต ำบล ส ำหรับ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและเทศบำลต ำบล  

๒) ประชำคมระดับเมือง ส ำหรับเทศบำลเมืองและเมืองพัทยำ  

๓) ประชำคมระดับนคร ส ำหรับเทศบำลนคร 

๔) ประชำคมระดับจังหวัด ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ในกำรจัดประชุมประชำคมท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เข้ำร่วมประชุมและท ำ
กำรแจ้ง/ประชำสัมพันธ์ ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทรำบ ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน และให้ท ำกำรปิดประกำศไว้ในที่
เปิดเผย 

๒. รูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำ/ทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น หรือกำร
เพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นก ำหนดรูปแบบกำรประชำคมท้องถิ่นและประกำศให้มี กำร
ประชุมประชำคมท้องถิ่น ดังนี้  

๒.๑ องค์การบริหารส่วนต าบล  
รายการ จ านวน 

(๑) สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทุกคน 

(๒) ผู้ใหญ่บ้ำน/หัวหน้ำสถำนีอนำมัย/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล/ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือ หัวหน้ำหน่วย
กำรศึกษำอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงำนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 

๕-๑๐ คน 

(๓) หัวหน้ำส่วนหรือตัวแทนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ที่มีหน่วยงำนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ๓-๕ คน 

(๔) คัดเลือกจำกอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.)/สมำชิกอำสำป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อป
พร.)/คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน /กลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

๑๐-๑๕ คน 
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๒.๒ เทศบาลต าบล 

รายการ จ านวน 

(๑) สมำชิกสภำเทศบำล ทุกคน 

(๒) ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน/ประธำนชุมชน/หัวหน้ำสถำนีอนำมัย/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล/ ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนของรัฐหรือเอกชน 
หรือหัวหน้ำหน่วยกำรศึกษำอ่ืน ๆ ที่มีหน่วยงำนตั้งอยู่ ในพ้ืนที่  

๑๐-๑๕ คน 

 

(๓) หัวหน้ำส่วนหรือตัวแทนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ที่มีหน่วยงำนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 5-10 คน 

(๔) คัดเลือกจำกอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) / สมำชิกอำสำป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อป
พร.) / คณะกรรมกำรกองทุนชุมชน/กลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ในพื้นที่ เทศบำลต ำบล 

15-20 คน 

 

๒.๓ เทศบาลเมือง 

รายการ จ านวน 

(๑) สมำชิกสภำเทศบำล ทุกคน 

(๒) ประธำนชุมชน/หัวหน้ำสถำนีอนำมัย/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล/ ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้ำหน่วย
กำรศึกษำอ่ืน ๆ ที่มีหน่วยงำนตั้งอยู่ ในพ้ืนที่  

15-20 คน 

 

(๓) หัวหน้ำส่วนหรือตัวแทนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ที่มีหน่วยงำนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 10-15 คน 

(๔) คัดเลือกจำกอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) / สมำชิกอำสำป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อป
พร.) / คณะกรรมกำรกองทุนชุมชน/คณะกรรมกำรชุมชน/กลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ 
เทศบำลเมือง 

20-30 คน 

 

๒.๔ เทศบาลนคร 

รายการ จ านวน 

(๑) สมำชิกสภำเทศบำล ทุกคน 

(๒) ประธำนชุมชน/หัวหน้ำสถำนีอนำมัย/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล/
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล/ ผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้ำหน่วย
กำรศึกษำอ่ืน ๆ ที่มีหน่วยงำนตั้งอยู่ ในพ้ืนที่  

20-30 คน 

 

(๓) หัวหน้ำส่วนหรือตัวแทนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ที่มีหน่วยงำนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 10-15 คน 

(๔) คัดเลือกจำกอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) / สมำชิกอำสำป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อป
พร.) / คณะกรรมกำรกองทุนชุมชน/คณะกรรมกำรชุมชน/กลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ 
เทศบำลนคร 

20-30 คน 
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๒.๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รายการ จ านวน 

(๑) สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ทุกคน 

(๒) คัดเลือกจำกนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐-๑๕ คน 

(๓) คัดเลือกจำกประธำนสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐-๑๕ คน 

(๔) คัดเลือกจำกปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐-๑๕ คน 

(๕) ประธำนชุมชน/หัวหน้ำสถำนีอนำมัย/ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริม สุขภำพต ำบล/
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล/ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้ำหน่วย
กำรศึกษำอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงำนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 

๒๐-๓๐ คน 

 

(๖) หัวหน้ำส่วนหรือตัวแทนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ ที่มีหน่วยงำนตั้งอยู่ในพ้ืนที่  ๑๐-๑๕ คน 

(๗) คัดเลือกจำกอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) / สมำชิกอำสำป้องกันภัยฝ่ำย 

พลเรือน (อปพร.) / คณะกรรมกำรกองทุนชุมชน /คณะกรรมกำรชุมชน / กลุ่มอำชีพต่ำงๆ 
ในเขตจังหวัด 

๑๐-๑๕ คน 

 

 

หมายเหตุ 

๑. ผู้เข้ำร่วมประชุมประชำคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้ำนหรืออำศัยอยู่ในหมู่บ้ำน ชุมชนนั้น ไม่ได้ถูกจัดตั้ง 
เป็นกลุ่มสัดส่วนประชำคมท้องถิ่น ก็สำมำรถเข้ำร่วมประชุมประชำคมท้องถิ่นได้ และสำมำรถเสนอ แสดงควำม
คิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนกำรต่ำง ๆ ได้ ทุกกรณีท่ีประชำคมท้องถิ่นประชุมประชำคมท้องถิ่น เพื่อพัฒนำ
ท้องถิน่ 

๒. สัดส่วนประชำคมท้องถิ่นสำมำรถปรับจ ำนวนเพิ่มมำกข้ึนได้ตำมควำมเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมท่ีเห็นสมควร 

๓. ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศให้มีสัดส่วนประชำคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในกำร
ประชุมประชำคมท้องถิ่น ต้องมีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชำคมท้องถิ่นไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน สัดส่วน
ประชำคมท้องถิ่นทั้งหมด ทั้งนี้ให้นับรวมถึงจ ำนวนผู้ที่มำเข้ำร่วมประชำคมท้องถิ่นทั้งหมด 

๔. หำกในกำรจัดประชุมประชำคมท้องถิ่นไม่เป็นไปตำมข้อ ๓. ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นก ำหนดรูปแบบกำร 
ประชำคมท้องถิ่นตำมจ ำนวนที่มีจริงและเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้มี 
กำรจัดประชุมประชำคมในครั้งถัดไป เมื่อประชุมเสร็จสิ้นให้แจ้งผลกำรประชุมให้ประชำชนในท้องถิ่นได้ทรำบ 
มำกที่สุดเท่ำท่ีจะท ำได้ และรำยงำนผลกำรประชุมให้ผู้ก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบด้วย 
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ภาคผนวก 
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-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 

 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ 

 

-หนังสือ กระทวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2559 เรื่องแนวทำง 
และหลักเกณฑ์กำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
-หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3 /ว 2931 ลง วันที่ 15 พฤษภำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๑๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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-หนังสือ กระทวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2563 เรื่องแนวทำง 
กำรจัดท ำแผนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

 
-ระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 


