










ปฏิทินการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด  เพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการ  จัดท า ทบทวน หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
    การจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในจังหวัด อภิปรายให้ข้อมูลที่เป็นประโย ชน์ต่อการ
พัฒนาจังหวัด โดยองค์รวม ให้ประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม
โดยใช้สัดส่วนระดับจังหวัด นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทุกแห่ง  

อบจ. 
 

ภายในเดือน ม.ค. – ก.พ.    
 

2. แจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชา
สังคม ประชาคมท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่เก่ียวข้องทุกแห่ง 
3. ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และน าข้อมูลพื้นฐานที่จัดเก็บได้มาท าการประมวลผล 

เทศบาล / อบต. / 
เมืองพัทยา 

ภายในเดือน ม.ค. – ก.พ.  

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ อปท . ก าหนด
ประเด็นพัฒนา โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 

อปท. ภายในเดือน ม.ค. – ก.พ. 

ก. ส าหรับเทศบาล เมืองพัทยา และ อบต . ให้น าข้อมูลที่ได้ร่วม
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือทบทวนแผนชุมชน หรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน
มาพิจารณาเพื่อก าหนดประเด็นการพัฒนา และ /หรือด าเนินการ
ตาม ข. 
 

เทศบาล / อบต. / 
เมืองพัทยา 

ข. จัดประชาคมท้องถิ่นส ารวจปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนมาพิจารณาเพื่อก าหนดประเด็นการพัฒนา 
ค . ส าหรับ อบจ . ให้น าข้อมูลที่ได้จากประชาคมท้องถิ่น                     
มาพิจารณาเพื่อก าหนดประเด็นการพัฒนา 

อบจ. 

5. คัดเลือกโครงการพัฒนา ส าหรับการประสานขอรับการบรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปีของ อบจ . โดยจัดท าเป็นบัญชีประสาน
โครงการพัฒนาของ อปท . เพ่ือเสนอคณะกรรมการประสาน  
แผนฯ ระดับอ าเภอ  
 
 

เทศบาล / อบต. /       
เมืองพัทยา 

ภายในเดือน ม.ีค. 
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6. จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาบูรณาการโครงการจากข้ันตอนที่ 5 
เพ่ือจัดล าดับความส าคัญและจัดท าบัญชีโครงการ เพ่ือการ
ประสานแผนพัฒนาของ อปท. เสนอคณะกรรมการประสานแผน
ระดับจังหวัด 

คณะกรรมการประสาน 
แผนฯ ระดับอ าเภอ 

ภายในเดือน ม.ีค. 

7. จัดการประชุมเพ่ือพิจารณาบูรณาการโครงการจากข้ันตอนที่ 6 
และน าเสนอบรรจุในแผนพัฒนาสามปีของ อบจ . พร้อมแจ้งให้ 
อปท. ที่เก่ียวข้องทราบ 

คณะกรรมการประสาน 
แผนฯ ระดับจังหวัด 

ภายในเดือน เม.ย.  

8. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท า
ร่างแผนพัฒนา 3 ปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนฯ ในการจัดท าร่างแผนขอให้ด าเนินการลงพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ในต าแหน่งที่ตั้งของ อปท . และในกรณีการจัดท า
โครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม และแหล่งน้ า ขอให้
พิจารณา น าพิกัดทางภูมิศาสตร์เป็นองค์ประกอบในการจัดท า
แผนด้วย 

อปท. ภายในเดือน ม.ีค. – เม.ย.  

- ส าหรับ อบจ. ให้พิจารณาน าโครงการ (ของเทศบาลและ อบต .
และเมืองพัทยา ) ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประสาน
แผนฯ ระดับจังหวัดมาบรรจุในร่างแผนฯ ของ อบจ. 

อบจ. เม.ย.  

9 . ผู้บริหารท้ องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศ                                                                                                                                                                                                    
ใช้แผนพัฒนาสามปี (กรณี อบต. เสนอร่างแผนฯ ต่อสภาท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

อปท. ภายในเดือน พ.ค. 
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  รายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
----------------------- 

 

 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย 
จึงขอซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ส่วนของรายละเอียดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา ซึ่งประกอบด้วย  เค้าโครงและรายละเอียดเค้าโครงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เค้าโครงและรายละเอียดเค้าโครงแผนพัฒนาสามปี เค้าโครงและรายละเอียดเค้าโครงของ
แผนการด าเนินงาน การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  เค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  บทที่ 1 บทน า 
    1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  บทที่ 2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
   2.1  ข้อมูลทั่วไป 
   2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น  
   2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  บทที่ 3  แผนยุทธศาสตร์ 
    3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
   3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
   3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
  บทที่ 4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    4.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
    4.2  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
    4.3  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
    4.4  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  บทที่ 5  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
    5.2  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
    5.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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รายละเอียดเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
---------------------------------- 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหมายความว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผน การบริหาร
ราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ าเภอและแผนชุมชน 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดระยะเวลา สี่ปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 วรรคสามว่า 
ให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปี และมาตรา 19 วรรคท้ายว่า  เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนิน
กิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว รายละเอียดเค้าโครง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 5 บท ดังนี้ 
 บทที่ 1 บทน า 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย ลักษณะของแผน ยุทธศาสตร์ การพัฒนา  วัตถุประสงค์ ของการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประโยชน์ของการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยน าเสนอ ดังนี้ 
  1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   อธิบายถึง ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ลักษณะเช่นไร มีความเชื่อมโยงกับแผนในระดับใดบ้าง 
  1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   อธิบายถึงการจัดท า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออะไร จะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร 
  1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   อธิบายถึง กระบวนการต่างๆ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีขั้นตอน 
วิธีการด าเนินการอย่างไร 
  1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าข้ึนเพื่อประโยชน์
อะไร น าไปใช้อย่างไรในการพัฒนาท้องถิ่น 
 บทที่ 2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น และจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์(Positioning) เพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยน าเสนอ ดังนี้ 
  2.1 ข้อมูลทั่วไป 
   เป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพยากรธรรมชาติ  กลุ่มองค์กรประชาสังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น หรือ
ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น 
   ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแ ผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือลงรายละเอียดในข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินการได้ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556  เรื่อง  การบริหารการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น  
   เป็นข้อมูล โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และเครื่องมือ
อุปกรณต์่างๆ โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
 2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์   (Positioning) ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดชลบุรี คือ “เมือง
อุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ” จุดยืนทางยุทธศาสตรข์องจังหวัดอ่างทอง คือ“แหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัย” จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัวอ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  “เป็นต าบล
เกษตรกรรมก้าวหน้าและเป็นแหล่งผลิตอาหารท้องถิ่น “หม่ า” สะอาด อร่อย  มีคุณภาพเยี่ยม” เป็นต้น 
 บทที่ 3  แผนยุทธศาสตร์ 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย การแสดงความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์  คสช . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนระดับชาติ (national 
plan) นโยบายของรัฐบาล นโยบายประชารัฐ และตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การวิเคราะห์
ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) และ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
(Localdevelopment) โดยน าเสนอ ดังนี้ 
  3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1.1การพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์  คสช . แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
(แผนพัฒนาจังหวัด ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ อ าเภอ  
(แผนพัฒนาอ าเภอ) 
   3.1.2 การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา 
     อธิบายขอบเขตการใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพการณ์บังคับใช้และผลของการบังคับใช้ เป็นต้น 
   3.1.3 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
     น านโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้หาเสียงไว้กับประชาชนหรือสัญญากับ
ประชาชนมาแสดงไว้ในประเด็นที่ส าคัญๆ รวมถึงนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงต่อสภาท้องถิ่น เป็นต้น  
  3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
   3.2.1ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็น
การพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต 
   3.2.2 ผลการวิเคราะหผ์ังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา
ทางกายภาพในมิติพ้ืนที ่
   3.2.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 
     เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)  
   3.2.4 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integration) ในเชิงพ้ืนที่และการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ความเชื่อมโยงการพัฒนาระดับอ าเภอ จังหวัด และประเทศ   
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  3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบ ยท .01  เป็นแบบความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฎอยู่ในบทที่ 3/3.3 
   แบบ ยท .01 เป็นแบบความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะประกอบด้วย ยุทธศาสตร์จังหวัด แนวทางการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ พร้อมกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นนั้นๆ ผลผลิต /โครงการ เป็นผลผ ลิตที่เป็นชุด หรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เช่น โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 10 โครงการ  
โครงการส่งเสริมอาชีพ จ านวน 20 โครงการ โครงการขุดลอกคลองยาว 5,000 เมตร (ผลผลิต) เป็นต้น ทั้งหมดนี้
จะต้องมีความสอดคล้องกัน เหมือนกัน หรือคล้ายกัน หรือเป็นลักษณะการพัฒนาที่สอดคล้องกับในเชิงยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย และโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆ อีกด้วย (การเขียนลูกศรเพื่อให้
เกิดความเชื่อมโยงหรือแสดงความเชื่อมโยงสามารถแสดงทั้งจากล่างสู่บนหรือบนลงสู่ล่างก็ได้) 
  3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
   แบบ ยท.02 เป็นแบบแผนที่ยุทธศาสตร์ปรากฏอยู่ในบทที่ 3/3.4 
   แบบ ยท .02 เป็นแบบที่ต้องแสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา แบบ ยท . 02 นี้ เป็นแบบที่ต้องลงรายละเอียด
เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เท่านั้น 
 บทที่ 4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมโดยน าเสนอ ดังนี ้
  4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
   แบบ ยท .03  เป็นแบบประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดปราก ฏ
อยู่ในบทที่ 4/4.1 
   แบบ ยท. 03 เป็นแบบที่ต้องแสดงรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์ 
พร้อมแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดรวม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ (Strategy) พันธกิจ  (Mission) เป้าประสงค์  
(Goal) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์พร้อมกับการก าหนดตัวชี้วัดระดับ แนวทางการพัฒนา  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด  
  4.2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
    แบบ ยท. 04 เป็นแบบรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ปรากฏอยู่ในบทที่ 4/4.2 
   แบบ ยท .04 เป็นแบบแสดงรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นๆ ประกอบด้วย ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย (4 ปี เช่น 60-61-
62-63) แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา ความก้าวหน้าของเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก หน่วยสนับสนุน 
     รายละเอียดตาม แบบ ยท . 04 จะน าไปสู่การแปลงรายละเอียดลงใน แบบ ผ .01 
ของแผนพัฒนาสามปี และ แบบ ผ .01 จะน าไปจัดท างบประมาณ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
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  4.3 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ปราก ฏอยู่ในบทที่ 4/4.3  เป็นการน าหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ที่ปราก ฏใน  แบบ ยท . 03 มาลงรายการความรับผิดชอบของหน่วยงานรับผิดชอบหลักต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเห็นได้อย่างรูปธรรม ตัวอย่าง เช่น  
 

 

  4.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม เป็นการอธิบายความเชื่อมโยงตามแบบ 
ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนที่ ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ที่ปรากฏตาม
แบบ ยท. 02 ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไร เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหรือท าให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์เช่นไร มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับพันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการ
พัฒนา (จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ) ซ่ึงก่อให้เกิดผลผลิตและโครงการที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไร และส่งผลต่อการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 524 ลงวันที ่20 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท ายุทธศาสตร์ การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด) และยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างไร เป็นต้น 
 บทที่ 5  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วยกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ระเบียบ วิธีใน
การติดตามและประเมินผล และก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  โดยน าเสนอ ดังนี้ 
  5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
   5.1.1 ก าหนด กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29  
   5.1.2 ก าหนดกรอบเวลา Time&TimeFrame) ความสอดคล้อง (Relevance)ความ
เพียงพอ  (Adequacy) ความก้าวหน้า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency)ประสิทธิผล (Effectiveness)ผลลัพธ์
และผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) 
เป็นต้น 
   5.1.3 ก าหนด แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมี
ความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ทั้งในระดับหมู่บ้าน /ชุมชน ต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะว่าหมู่บ้าน /ชุมชน /ต าบล /องค์กร /หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สิ่งแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

ล าดับ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. กองช่าง 

2. อบจ. ชัยภูม ิ
3. กองการศึกษา 

2 ด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต 1. ส านักปลัด ทต. 
2. กองช่าง 
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3 ด้านการพัฒนาท่องเที่ยว 1. ส านักปลัด ทต. 
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3. กองการศึกษา 
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     (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และ
กรองปัจจัยหรือข้อมูลจา กสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบต่ อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 
การเมืองกฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ  (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่
จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
     (2) การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และ
กรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพภายในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
แสวงหาโอกาสการพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น 
(Value-Chain Analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) เป็นการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
  5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
   ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและป ระเมินผล โดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญอย่างน้อย 2 ประการ ดังนี้ 
   5.2.1 ระเบียบ ในการติตตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
     (1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ผู้รับผิดชอบแผนยุทธ ศาสตร์ การพัฒนา  ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย  
(Stakeholders)ในท้องถิ่นนั้นๆ 
     (2)  เครื่องมือ อันได้แก่  เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ื อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล
ดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผล
ของประโยชน์ที่ได้รับจากยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัด ความรู้ แบบ
บันทึกข้อมูล แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ 
     (3)  กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้อง
ศึกษาเอกสารที่เกีย่วข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเ นินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผล
ตามท่ีตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการก าหนดวิธีการ
เช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) ด้วย 
   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต้องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็น
การติดตามและประเมินผลที่ไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงข้ันตอน การวิเคราะห์ข้อมูล การ
สรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลให้ภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร เป็นอย่างไร ปัญหาของยุทธศาสตร์คือ
อะไร ตั้งข้อสังเกตอย่างไร 
   5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     (1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะ 
(structure) ของการวางแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ และแนวทางการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือให้
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สามารถตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือ  
      -  มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
      -  อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นได้ 
     การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เป็นเสมือนการที่สถาป นิกวาง
ผังหรือรูปแบบของบ้านโดยรวมก่อนที่จะด าเนินการในรายละเอียดอื่นๆ ต่อไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์จึงต้องมาก่อนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) ก่อนการลงพื้นที่จริง การออกแบบการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จึงเป็นการก าหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
ด้วย โดยต้องก าหนดประเด็นปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การสรุปผล 
     (2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การ
เก็บข้อมูลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการ
ใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆ ที่เกิดข้ึน การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่า
เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญที่สุดในการค้นคว้าหาค าตอบ เนื่องจากถ้า ได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ 
ย่อมส่งผลกระทบต่อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยการส ารวจ (survey)เป็น
การรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่มีผู้จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะต้องด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ /บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ และเอกสาร 
   5.3.1 การทดสอบและการวัด  (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการ
ทดสอบและวัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และ
แนวทางการวัด  จะใช้เครื่อง มือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น 
   5.3.2 การสัมภาษณ์  (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ ด้วย โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซ่ึง
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์  และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน และล าดับ
ของข้อความ การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่เป็นสาระส าคัญท่ีต้องการ  การให้ได้
ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 
     (1)  การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์
ในรูปแบบของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือ
ขอค าอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะไ ด้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 
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     (2)  การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้
ข้อมูลหลักบางคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเ ด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอ่ืนๆ 
มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 
   5.3.3 การสังเกต  (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การ
สังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และ
ก าหนดการด าเนิน การสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาท
สัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและ
ประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่ง
ต่างๆ ในปราก ฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
     (1)  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการ
สังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ 
      -  มีเป้าหมายเพ่ือการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด  
      -  มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมาก
ที่สุด และชัดเจนมากที่สุด 
      -  เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด 
      -  ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน 
      -  ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน 
      -  จดบันทึกอย่างละเอียด 
     (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิก
ในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สังเกต 
และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต 
   5.3.4การส ารวจ  (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น 
การรับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการ
บันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ 
   5.3.5เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกส าร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ 
และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ผลของการด าเนินการติดตามและประเมินผลยุท ธศาสตร์ ในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย   
  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล และ  
  3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  เมื่อได้ด าเนินการตามหลักการส าคัญ 3 ประการแล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้ 
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  1. ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจากค าถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดท ายุทธศาสตร์ ผู้เข้า ร่วมมีกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิง ปริมาณที่ได้เป็นแบบตัวเลข สถิติ
ต่างๆ ข้อมูลเชิงปริมาณ จึงเป็นข้อมูลที่แสดงจ านวน เช่น จ านวนคนร่วมกิจ กรรมแยกตามเพศ จ านวนกิจกรรมที่ถูก
ระบุว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น 
  2.ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช่น หมู่บ้าน/ชุมชนนี้
มีความเจริญมีความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใดจากการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ หมู่บ้าน/ชุมชนมี
ปัญหาอะไรบ้าง ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านหมู่บ้าน /ชุมชน เป็นอย่างไร ผลของคนเป็นอย่าง ไร 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่อธิบายปราก ฏการณ์ในพ้ืนที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์  ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนใน
หมู่บ้าน ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 
  ความส าเร็จของการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ วัดความส าเร็จได้จาก เช่น 
  1. บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (client satisfaction criterion) 
  2. บรรทัดฐานด้านเวลา (time criterion) 
  3. บรรทัดฐานด้านการเงิน (monetary criterion) 
  4. บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (effectiveness criterion)  
  การน าเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใช้รูปแบบ 
  1. ความเรียงร้อยแก้ว (Narrative) เช่น ค าบรรยายตาราง หรือรูปภาพ 
  2. ตาราง (Tables) เป็นการน าข้อมูลลงในช่อง (Grids) 
  3. รูปภาพ (Figures) เช่น กราฟ ภาพวาดลายเส้น 
  รูปแบบที่ใชส้ าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เพ่ือให้การ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 29 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2548 
กระทรวงมหาดไทยจึงก าหนด รูปแบบที่ใช้ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย     
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ส าหรับแผนพัฒนาสามปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล 
  ในแผนยุทธศาส ตร์การพัฒนา  ปรากฎในบทที่ 5 ในแผนพัฒนาสามปี ปราก ฏในส่วนที่ 4 
กรอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีใช้กรอบเดียวกันในการติดตาม
และประเมินผล ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดกรอบอ่ืนๆ เพิ่มเติมได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับมิติ
หรอืบริบทของพ้ืนที่ 
 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี 

บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
5 .1 กรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล 
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล 
4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล 
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  2.แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   2.1แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  (Performance Indicators)เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์ /แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะ
เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และผลกระทบ 
(Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไป
เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) ใน
การก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วย
ในการตัดสินใจได้ต่อไป 
   2.2แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard 
Model ของ Kaplan & Norton เป็นแนวคิดท่ีเชื่อว่า การท าความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นใน
องค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผลโดย
จะพิจารณาจากการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์ กรหรือระบบต่างๆ 
ขององค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการ
มององค์รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร  ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้า
หรือผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึงสามารถ
ช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้การน าตัวแบบ Scorecard แบบใหม่ หรือ 
BSC เป็นการมุ่งเน้นความส าคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็นเลิศ การปรับปรุ งให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
   2.3แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framework Model (RF))เป็นตัวแบบที่
สอดคล้องกับการท าแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะ
พิจารณาว่าแผนกับการปฏิบัติที่ เกิดข้ึนเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ อันดูได้จากผลระยะกลาง (Intermediate 
Result; Irs) ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ การก าหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ ไว้ก่อนล่วงหน้า
เช่นนี้ ท าให้สามารถน าไปพัฒนากลยุทธ์การด าเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลได้อีกด้วย 
   2.4 แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model ถือ
เป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการประเมินผลซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้อง
ระหว่างปัจจัยน าเข้ากระบวนการและผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความ
ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ทั้งในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินถึงบริบท (Context) การด าเนินการ (Implementation)  และผลที่เกิดข้ึน (Outcomes) ตลอดจน
ครอบคลุมไปถึงผลลัพธ์ ผลที่เกิดข้ึนและผลกระทบ  
   2.5แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement 
System (PPMS))ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึง
กับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพื่อที่จะ
น าไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิ บัติงานอันน าไปสู่การ
พัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป  
   2.6แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ 
Problem-Solving Method  การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการ
ประเมินที่ส าคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การน าความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable 
Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกัน ถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้จริง
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ในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทา งภววิทยา (ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้าทาย 
เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่การน าวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการประเมินแผน
จึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับการวิพากษ์แผน ซึ่ง
จะใส่หรือน าเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ 
   2.7แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Methods)การประเมินโดย
วิธีการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) เป็นวิธีการประเมินที่ให้ความส าคัญกับการกระท า ทั้งในรูปของ
การกระท าหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม โครงการหรือแผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของ
โครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมจึงมุ่งเน้นที่ก ารเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุ มมองของ
ภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและก าหนดแผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการด าเนินการโดยเริ่ม
ตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา การวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการ
สรุปบทเรียนเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ต่อไป นอกจากนี้ ผลที่ได้ท้ังจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูล
เสนอต่อผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 
   2.8แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมินผลกระทบ เป็น
การพิจารณาถึงผลที่เกิดข้ึนอย่างเป็นระบบทั้งผลในด้านบวก- ด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิด
จากการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ก าหนดไว้การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการ
ด าเนินอย่างกว้างขวาง เป็นระบบอันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็น
การวัดถึงผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) และผลกระทบ ต่างๆ  (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการว่ามีผล หรือ
อิทธิพลอย่างไรทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้อง
ใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้ก าหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย ระงับ เพิ่มเติมกิจกรรม โคร งการอะไร อย่างไร และ
นอกจากนี้ การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
   2.9แบบการประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment Model)ตัวแบบประเมินความ
เสี่ยงเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนใ นการปฏิบัติ โดยตัวแบบ
ดังกล่าวจะแสดงในรูปของตารางโดยที่ในแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่
เกิดข้ึน เพ่ือที่จะก าหนดอัตราส าหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัยโดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบ
ดังกล่าวเป็นที่นิยมในทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือ
ใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพ้ืนที่ต่างๆ  
   2.10แบบการประเมินตนเอง  (Self-assessment Model)ตัวแบบในการประเมิน
ตนเองเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการก าหนดว่าในขณะนั้นองค์ก รมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีข้ันตอนในการด าเนินการดังนี้1) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร
2) ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย 3) ก าหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง 4) เลือกแนวทางการ
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้5) ก าหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการและ 6) ด าเนินการ 
   2.11แบบอ่ืนๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ตามข้อ  1-10 หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการ ให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในสี่สิบห้าวัน นับต่วันที่ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี มีรายละเอียด ดังนี้ 
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   3.1 แนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ส าหรับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
     3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
     3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 คะแนน 
     3.1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
       (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
       (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
       (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
       (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
       (5)  พันธกิจ 5 คะแนน 
       (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ  5 คะแนน 
       (7) ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม)  5 คะแนน 
       (8) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) 5 คะแนน 
       (9) ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) 5 คะแนน 
       (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
   3.2 แนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผล โครงการ ส าหรับแผนพัฒนา
สามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ประกอบด้วย 
     3.2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
     3.2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
     3.2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
     3.2.4 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
     3.2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
       (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
       (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
       (3) จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  3 คะแนน 
       (4) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง  5 คะแนน 
       (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี)  3 คะแนน 
       (6) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)  4 คะแนน 
       (7) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
       (8) มีงบประมาณท่ีผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3 คะแนน 
       (9) โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ 5 คะแนน 
       (10) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
       (11) ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ 5 คะแนน 
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       (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  4 คะแนน 
       (13) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
       (14) หน่วยงานรับผิดชอบสอบคล้องกับ แบบ ยท . 03 และ แบบ 
ยท. 04  3 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

แนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ส าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 พันธกิจ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ (5) 
    3.7 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) (5) 
    3.8 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) (5) 
    3.9 ตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวม 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้อมูลสภาพทั่วไป
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลทั่วไป เป็น ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง 
ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มองค์กรประชาสังคม กลุ่มธุรกิจท้องถิ่น เป็นต้น 
หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น 

10 
(2) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น เป็นข้อมูล โครงสร้างและ
กระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  
โครงสร้างผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) 
 
 
 

 

(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) 
 
 

 

(4) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 
 

 

(5) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)  

2 . การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

25 
3 
 
 

 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 
 

4 
 

 

 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

4 
 
 

 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒน 

4  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน ) O-Opportunity (โอกาส ) และT-Threat 
(อุปสรรค)  

4  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 . การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

4  

3. ยุทธศาสตร์  
3 . 1  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3 . 2 ยุทธ ศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 พันธกิจ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นพันธกิจ 
3 . 7 ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ (ตัวช้ีวัดรวม 
 
3.8 จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต (แนว
ทางการพัฒนา) 
 
3 . 9 ตัวช้ีวัดระแนว
ทางการพัฒนา 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

65 
10 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

10 
 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย /ยุทธศาสตร์ คสช . 
และนโยบายรัฐบาล  

10 
 
 

 

วิสัยทัศน์ มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 
 
 

 

พันธกิจ แสดงถึงภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนของภารกิจ 

5 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 
 

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวช้ีวัดรวม ) สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของเป้าประสงค์โดยรวม เป็นตัวก าหนดว่าผลสัมฤทธ์ิจะเกิดขึ้น
โดยรวมในการพัฒนาท้องถิ่น 

5 
 
 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา ) ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนวทางการพัฒนาท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสามปี 

5 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัดระแนวทางการพัฒนา สิ่งที่วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของแนวทางการพัฒนา เป็นตัวก าหนดว่าผลสัมฤทธ์ิจะเกิดขึ้นโดยรวมใน
การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาสามปี 

 
5 
 
 

 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน  เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาสาม 

 
5 

 

 รวมคะแนน 100  
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 2.แผนพัฒนาสามปี 
  เค้าโครงแผนพัฒนาสามปี 
  ส่วนที่ 1 บทน า 
      1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
      1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
      1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
      1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
   ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
      2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
      2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
      2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ 
   ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ   
      3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
   ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
      4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
      4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
      4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

รายละเอียดเค้าโครงแผนพัฒนาสามปี 
--------------------- 

  แผนพัฒนาสามปีหมายความว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึน
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโด ยมีการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
  แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนระยะสั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
สามปีที่ก าหนดเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านกระบวนการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับต่างๆ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 บทน า 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย ลักษณะของแผนพัฒนาสามปีวัตถุประสงค์ของการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีโดยน าเสนอ ดังนี้ 
  1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
    อธิบายถึงแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเป็นแผนอย่างไร 
เช่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาเป็นแผนที่ก าหนดรายละเอียดแผนงานเป็นแผนที่ต้องก าหนดโครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปีเป็นแผนที่มีความต่อเนื่องเป็นแผนที่มีความก้าวหน้าเป็นแผนที่ครอบคลุมระยะเวลาสามปีเป็นแผนที่ต้องมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี เป็นต้น 
  1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
    อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีซึ่งประกอบด้วยแผนงานและ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น ซ่ึงโครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนาสามปี หมายความว่าโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ 
  1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
    อธิบายถึงกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ในการจัด ท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในส่วนที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 กระบวนการภาคประชาชน ประชาคมในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ กร ะบวนการที่
ก่อให้เกิดความโปร่งใส ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยห ลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 
หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มาตรา 6และกระบวนการตามแนวคิดPDCA เป็นต้น 
  1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
    อธิบายถึงสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับผลจากการวางแผน การจัดท า
แผนพัฒนาสามปี ซึ่งจะน าไปสู่การน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ  
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ หน้าที่ด้านการบริการสาธารณะที่ได้ก าหนดไว้ 
 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย  การสรุปสถานการณ์ การ พัฒนา การประเมินผลการน า
แผนพัฒนา สามปี ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา สามปี ในเชิงคุณภาพโดย
น าเสนอ ดังนี้ 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
    เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพ การพัฒนา
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและ
อุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง )W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)  หลักการส าคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจาก
สภาพการณ์ 2 ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพ่ือให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการ
บริหารและบริการกิจการสาธารณะในการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการ
สนับสนุน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น นั้นๆทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆท้ังที่เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรวมถึ งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มี
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลเหล่านี้จะเป็น ประโยชน์อย่างมากในการก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจแนวทางการพัฒนาและ
โครงการ กิจกรรมต่างๆที่เป็นไปตามอ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผลการวิเคราะห์การพัฒนา
แบบบูรณาการ (Integration)ในเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเชื่อมโยงการพัฒนาระดับอ าเภอ จังหวัด และ
ประเทศ มาเป็นองค์ประกอบด้วย 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
    การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ คือการควบคุมท่ีมีการใช้
ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
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เป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
  2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ 
    การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มา
ใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม หลักประสิทธิผล  
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผล
การปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
 ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ   
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาบัญชีโครงการพัฒนา 
และบัญชีประสานโครงการพัฒนาโดยน าเสนอ ดังนี้ 
  3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    น าแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแบบ ยท . ต่างๆ ที่ปรากฎใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาลงเป็นตาราง ดังตัวอย่างนี้ 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
1 
 

แนวทางท่ี 1 ................................................................... 
แนวทางท่ี 2 ................................................................... 

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2 แนวทางท่ี 1 ................................................................... 
แนวทางท่ี 2 ................................................................... 
แนวทางท่ี 3 ................................................................... 

ด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต 

3 
 
 

แนวทางท่ี 1 ................................................................... 
แนวทางท่ี 2 ................................................................... 
แนวทางท่ี 3 ................................................................... 

ด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ 

  

  3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
    3.2.1  แบบ ผ. 01 บัญชีโครงการพัฒนา 
     แบบ ผ . 01 จะน าไปเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการตรา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การเสนอแผนความต้องการของ
งบลงทุนหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ปราก ฏอยู่ในแบบ ผ . 02 และ แบบ ผ . 03 ต้องมาจากแบบ ผ . 01 
เสมอ รายละเอียดในแบบ ผ. 01 ประกอบด้วย 
 
     1) ที่ ให้ระบุล าดับที่ของโครงการพัฒนา  
 2) โครงการ ให้ระบุชื่อโครงการพัฒนาที่ จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี การบุ
โครงการแต่ละโครงการสามารถสื่อให้รู้ได้ทันทีว่าจะพัฒนาอะไร จะด าเนินการอย่างไร 
 3) วัตถุประสงค์ คือ สิ่งที่คาดหวังจากการท าโครงการพัฒนา โดยให้ระบุ
รายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน ว่าโครงการที่จะท านั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร  โครงการที่ดีแต่ล ะ
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โครงการไม่ควรก าหนดวัตถุประสงค์ มากเกินไปหรือไม่ควรเกินสามวัตถุประสงค์เว้นแต่ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างอ่ืน
ตามสภาพพ้ืนที่ 
 4) เป้าหมาย คือ สิ่งที่ ต้องด าเนินการตามโครงการพัฒนาโดยให้ระบุ
เป้าหมายของโครงการพัฒนาที่ด าเนินการโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา หรือบอกผลผลิตของโครงการ
ได้ เช่น ความกว้าง ยาว ลึก สูง สถานที่ กลุ่ม จ านวน เป็นต้น 
 5) งบประมาณและที่ผ่านมา คือ งบประมาณท่ีจะใช้ด าเนินการโครงการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้สามป ี(อนาคต) ในส่วนของที่ผ่านมานั้น  (อดีต)คือกรณีมีโครงการพัฒนาประเภทเดียวกันที่เคย ต้ัง
ไว้ในแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านมา หรือสองปีที่ผ่าน หรือหนึ่งปีที่ผ่านมา ก็ ให้ใส่วงเล็บ จ านวนงบประมาณท่ีเคย ตั้งไว้
ด้านล่างของปีแรก 
 6) ตัวชี้วัด (KPI: Key Performance Indicator)คือ ตัวที่แสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จของโครงการพัฒนาโดยให้ระบุตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลที่ได้จากการด าเนินการโครงการได้ ตัวชี้วัดที่ใช้
อาจวัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได้ ทั้งนี้ตัวชี้วัดโครงการพัฒนาต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดเป้าหมายที่ระบุในแผน
ยุทธศาสตร์ด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับโครงการจะส่งผลต่อผลที่คาดว่าจะได้รับซึ่งจะน าไปสู่การ
ก าหนดตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้อง 
 7) ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ผลงานจากโครงการพัฒนาโดยให้ระบุผลที่ได้จาก
การบริหารจัดการโครงการพัฒนาซึ่งเกิดจากการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ถูกต้อง พอเหมาะ 
 8) หน่วยงานรับผิดชอบ หลักคือ หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยให้ระบุ
หน่วยงานรับผิดชอบหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงปรากฏอยู่ในแบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 
    3.2.2  แบบ ผ. 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
     แบบ ผ . 02 เป็นแบบบัญชีประสานโครงการพัฒนาที่จะต้องน าเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด  ทั้งนี้ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  จะต้องก าหนดกรอบ บการประสาน /
ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการให้
เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัด 
     ตามกรอบการประสานที่ /ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดย
คณะกรรมการประสานแผน พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดต้องประชุมเพ่ือก าหนดกรอบการประสานแผน โดยมีกรอบ 
(ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546) ดังนี้ 
     กรอบการประ สานที่ 1 โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์ 
     กรอบการประสานที่ 2 ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนิน
โครงการพัฒนา 
     กรอบการประสานที่ 3 ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ  
     กรอบการประส านที่ 4 โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิสังคม 
     กรอบการประสานที่ 5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 
     กรอบการประสานที่ 6 การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
     กรอบการประสานที่ 7 องค์ประกอบอื่นๆ ของสภาพพ้ืนที่ ตามความจ าเป็น 
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     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะด าเนินการประสานแผนจะต้องเขียน
โครงการซึ่งมีรายละเอียดโครงการได้ก าหนดไว้ตามแบบ ผ. 02 
     โครงการที่ปราก ฏอยู่ในแบบ ผ . 02 เมื่อมีการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถด าเนินการได้หรือด าเนินการก็ไม่
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ท้ังหมดหรือบางส่วน สามารถน าโครงการนั้นๆ มาด าเนินการได้ 
    3.2.3  แบบ ผ. 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
     ให้น าโครงการที่ปรากฏในแบบ ผ. 01 มาสรุปใน แบบ ผ.03 (ส่วน แบบ ผ. 02 
ปรากฏอยู่ในแบบ ผ.01 อยู่แล้ว) 
 ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วยกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลระเบียบ วิธีใน
การติดตามและประเมินผล และก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลโดยน าเสนอ ดังนี้ 
  4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ให้น าองค์ประกอบและวิธีการต่างๆ ในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ใน บทที่ 5 ของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาปรับใช้กับ ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล โครงการ ตาม แผนพัฒนาสามปี  
รวมถึงการประเมินผลโครงการ (ProjectEvaluation) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) อีกด้วย 
  ให้ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามแนวทางของการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ให้ใช้ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติตามและประเมินผลโครงการ ส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ ด าเนินการให้คะแนนตา มเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน นับต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
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แนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลโครงการ 
ส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 3 
    5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
    5.5เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (3 ปี) 3 
    5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 
  5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
    5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3 
    5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ 5 
    5.10 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
    5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ 4 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 
    1.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอบคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 

รวม 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพ
การพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักใน
การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานประเด็นท่ีต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่  S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค)  หลักการส าคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจาก
สภาพการณ์  2 ด้านคือสภาพการณ์ ภายในและสภาพการณ์ภายนอก
เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการ บริหารและบริการ
กิจการสาธารณะ 

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนด
ไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

10  

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจ กรรม งานต่างๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่  ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ    มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
 

10  

4. แนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ 
(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 จ านวนวัตถุประสงค์
มีความเหมาะสมกับ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว ้ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
5 
 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear  objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  

5 
 
 
 

 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง  (1)มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ  (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้  (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้  (4) เป็นเหตุเป็นผล  
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.4 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 
5.6 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
5.8 มีงบประมาณที่ผ่าน
มา 3 ปีย้อนหลัง ตาม
ความเป็นจริง 
 
5 . 9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 
5 . 10 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด ( KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้
ถูกต้องตามหลักของการ
จัดท าโครงการ 
5 .12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
โครงการ 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

5 
 
 
 
 
 
 

 

การก าหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการต่อเนื่องสามปี 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ 
(Quality)ค่าใช้จ่าย (Cost)เวลา (Time) 
 

3 
 
 
 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ 1) ความประหยัด  (Economy) 2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 4) 
ความยุติธรรม (Equity) และ 5) ความโปร่งใส (Transparency) 

4 
 
 
 

 

การ ประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

5 
 
 

 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังตามหลักความเป็น
จริง กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาใน
อนาคตที่ก าหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี 

3 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 
 
 

5 
 
 
 

 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ 
 

5 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจเป็นร้อยละ จ านวน เป็นต้น 

4 
 
 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับท่ีเกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าด าเนินการได้
ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามช่ือของโครงการที่ได้ตั้งไว้ 

5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5 .13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
1 . 14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักสอบคล้อง
กับ แบบ ยท . 03 และ 
แบบ ยท. 04 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

5 
 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. 03 แบบ ยท . 04 และ แบบ ผ . 
01 จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3 
 
 
 

 

 รวมคะแนน 100  
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 3. แผนการด าเนินงาน 
  เค้าโครงแผนการด าเนินงาน 
  ส่วนที่ 1 บทน า 
   1.1 บทน า 
   1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
   1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ 
   2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
   2.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 
รายละเอียดเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 

------------------------ 
 แผนการด าเนินงานหมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น 
 จุดมุ่งหมายของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมจีุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ ใน
แผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ /
กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการด าเนินงาน
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเก่ียวต่อเนื่อง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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  3.5โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิ จารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 
ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดท าแผนการด าเนินงานให้
ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืน ที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3. แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการจากหน่วย งานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยาย
เวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพิ่มเติมจากหน่วย งานราชการ ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน  30 วัน นับแต่มีการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพิ่มเติมจากหน่วย งาน ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 
 ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 บทน า 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วย บทน าวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานขั้นตอนการจัดท า
แผนการด าเนินงานประโยชน์ของแผนการด าเนินงานโดยน าเสนอ ดังนี้ 
  1.1 บทน า 
  1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
  2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
   แบบ ผด . 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ....... ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ /แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
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ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด 
หน่วยงานรับผิดชอบ 
   การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด . 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพัฒนา ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วย งานรับผิดชอบและ
เมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง แล ะจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมด
ด้วย  
   การลงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็น
ร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
  2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด .02 เป็นแบบบัญชีโครงการ /งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. .............. ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแนวทางการพัฒนา โดยมีล าดับ
ที่/โครงการ /รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ /งบประมาณ  (บาท )/สถานที่ด าเนินการ /หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

---------------------------- 
  
 4. การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  กฎหมาย ประกาศ 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ก าหนดว่า มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด(2) การสนับสนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ .ศ. 2551 
มาตรา 18 วรรคสามว่า ให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปี และมาตรา 19 วรรคท้ายว่า เมื่อแผนพัฒนาจังหวัด
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการด าเนิ นกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ดังกล่าว  
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
อ านาจ และหน้าที่  ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศ ณ วันที่  13 สิงหาคม 
2546 ก าหนดหลักการส าคัญในการจัดระบบบริการ สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดังนี้ (1) ลักษณะ
ของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด  (2) ลักษณะการ
ด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (3) การส นับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระท าได้แต่เฉพาะกรณีท่ีอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้อง
ด าเนินการเอง แต่ไม่สามารถด าเนินการเองได้  (4) หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่ในการวินิจฉัยและด าเนินการตามประกาศนี้ 
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง การท า
ความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 
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2558 ก าหนดหลักการส าคัญในการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้หากเป็น
พ้ืนที่ติดต่อกัน และประชาชนในพื้นท่ีนั้นได้รับประโยชน์จากการท าบริการสาธารณะนั้นโ ดยตรง โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือเป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ด าเนินการเอง หรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพ่ือเกิดป ระโยชน์แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น 
  ความจ าเป็นในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการบูรณาการเพ่ือก าหนดเป็นโครงการหรือกิจกรรม
ภายใต้แผนงานเดียวกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
  2. เป็นการประสานนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ท างานสัมพันธ์สอดคล้องกัน เป็นการเชื่อมโยงทรัพยากรของทุกฝ่าย 
  3. เป็นความร่วมมือเชิงสนับสนุนช่วยเหลือกันระหว่างหน่วยงานที่ต่างศักยภาพและที่มี
ศักยภาพใกล้เคียงกัน 
  4. เป็นการน าภารกิจของหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายกันมาบูรณาการรูปแบบการประสานแผน : 
แนวดิ่งและแนวนอนหรือจัดให้มีระบบการประสานงานจากบนสู่ล่าง (Top-Down) จากล่างขึ้นบน (Bottom-Up) 
  5. การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นในการแก้ปัญหากรณีต่างหน่วยงานต่าง
ท า มาเป็นการท างานร่วมกัน บูรณาการร่วมกัน (integration) การแบ่งงาน แบ่งภารกิจกันท าตามความช านาญ
เฉพาะของหน่วยงานความสลับซับซ้อนของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันความจ ากัดของทรัพยากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นการบริหารที่มุ่งเน้นเป้าหมายและผลส าเร็จในการท างาน /ภารกิจการเพ่ิมศักยภาพให้ท้องถิ่นได้พัฒนา
ครอบคลุมพ้ืนที่และทุกมิต ิและการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในทางการบริหารและพัฒนา 
  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานและบูรณาการ
การจัดท าแผนพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรา 53/1 วรรค
ท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534  มาตรา 45 (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540 มาตรา 17 (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และ มาตรา 19 วรรคท้าย แห่งพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ .ศ. 2551 จึงก าหนดให้ มีคณะกรรมการ ประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ าเภอขึ้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพสนับสนุนราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด การสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด โดยด าเนินการดังนี้ 
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  1. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
   1.1  ให้จัดท าเป็นประกาศจังหวัด ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1.2  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ร่วมกันพิจารณาจัดท าร่าง ประกาศ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและให้ท้องถิ่นจังหวัด
ด าเนินการเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกคร องส่วนท้องถิ่นลง
นามในประกาศและแจ้งให้ผู้ได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ทราบ
ทุกคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบทุกแห่ง และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชา
สังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด 
   1.3 องค์ประกอบของ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
ประกอบด้วย 
     1.3.1 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
     1.3.2 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการ
วางแผนพัฒนา 1 คน เป็นกรรมการ 
     1.3.3 ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอ าเภอทุก
อ าเภอ เป็นกรรมการ 
     1.3.4 เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ
ทุกอ าเภอ  เป็นกรรมการ 
     1.3.5 ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการ 
     1.3.6 หัวหน้าส านักงานจังหวัด เป็นกรรมการ 
     1.3.7 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นกรรมการ 
     1.3.8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เลือกกันเอง ไม่เกิน 5 คนเป็นกรรมการ 
     1.3.9   ประธานหอการค้าจังหวัดหรือผู้แทน  เป็นกรรมการ 
     1.3.10 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือผู้แทน  เป็นกรรมการ 
     1.3.11 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     1.3.12 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ส านักงานจังหวัด เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     1.3.13 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     1.3.14 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลหรือพนักงาน
ส่วนต าบล ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กรรมการ/เลขานุการเลือก เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ ไม่เกิน 3 คน 
   ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดั บจังหวัด ตาม 1.3.3, 1.3.4,             
และ 1.3.8 มีวาระสองปนีับตั้งแต่วันที่มีประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง หรือกรณีครบวาระสองปีให้ปรับปรุง ประกาศให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
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  2. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  
   2.1 ให้จัดท าเป็นประกาศอ าเภอ ลงนามโดยนายอ าเภอ 
   2.2 ให้นายอ าเภอ ร่วมกับท้องถิ่นอ าเภอ พิจารณาจัดท าร่างประกาศคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ และให้ท้องถิ่นอ าเภอด าเนินการเสนอนายอ าเภอลงนามในประกาศและแจ้ง
ให้ผู้ได้รับประกาศ แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อ าเภอทราบทุกคน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอทราบทุกแห่ง และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้มากที่สุด 
   2.3 องค์ประกอบของ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อ าเภอ
ประกอบด้วย 
     2.3.1 นายอ าเภอ เป็นที่ปรึกษา 
     2.3.2 ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีได้รับการคัดเลือกกันเอง 1 คน เป็นประธานกรรมการ 
     1.3.3 ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอ าเภอทุกคน  เป็นกรรมการ 
     2.3.4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตอ าเภอทุกคนเป็นกรรมการ 
     2.3.5 ท้องถิ่นอ าเภอ  เป็นกรรมการ 
     2.3.6 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอทุกคน  เป็นกรรมการ 
     2.3.7 ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมอบหมาย1 คนเป็นกรรมการ 
     2.3.8 ปลัดอ าเภอที่นายอ าเภอมอบหมาย 1 คน  เป็นกรรมการ 
     2.3.9 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประธานคณะกรรมการ ประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอคัดเลือก1 คน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     2.3.10 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลหรือ
พนักงานส่วนต าบล ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กรรมการ/เลขานุการเลือก เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ 
ไม่เกิน 2 คน     
   ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อ าเภอ ตาม 2.3.2, 2.3.3, 
2.3.6, 2.3.8 และ 2.3.9 มีวาระสองปีนับตั้งแต่วันที่มี ประกาศ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหรือกรณีครบวาระสองปีให้ปรับปรุง ประกาศให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ   
  กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดอาจก าหนด กรอบการประสาน
โครงการพัฒนาที่มาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 ดังนี้ 
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  1. โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้
ประโยชน์ และได้ท าความตกลงกันไว้ 
   หมายถึงโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปจะต้อง
ด าเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 
  2. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา 
   หมายถึงโครงการพัฒนาที่มีขนาดของโครงกา รใหญ่ ใช้งบประมาณจ านวนมากและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ โดยโครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาใน
ระดับจังหวัดก็ได้ 
  3. ความซับซ้อนของโครงการ ที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ 
   หมายถึง โครงการพัฒนาที่ต้องใช้เทคนิคในการด าเนินการตามโครงการค่อนข้างสูง 
หรือเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการก ากับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการถึง
จะบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ 
  4. โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิสังคม 
   หมายถึง โครงการพัฒนาที่ด าเนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ
สภาพแวดล้อม ท าให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
สภาพความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชนในวงกว้างเกินพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 
   หมายถึง การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในวงกว้าง เช่นอุทกภัย วาตภัย ธรณี
พิบัติ ไฟป่า  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือป้องกันภัยดังกล่าว หรือภัยอันเกิดจากการกระท าของ
มนุษย์ตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน การก่อความไม่สงบ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดไม้ท าลายป่า
หรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด เป็นต้น 
  6. อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการหรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมายถึงการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
  7. องค์ประกอบอ่ืนๆ ของสภาพพื้นที่ ตามความจ าเป็น  
   หมายถึง ความแตกต่างในสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และชีวภาพ ที่ส่งผลให้การด าเนินโครงการพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดังกล่าวตามความจ าเป็น 
  รายละเอียดอื่นๆ ของการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง 
  1.ทุกโครงการที่เสนอเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดหรือประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ/จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสนอพร้อมเขียนโครงการให้ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนด 
  2. ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ (๒) ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด และคณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอ ด าเนินการดังนี้ 
   2.1 ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้ องถิ่นระดับจังหวัดประชุมก าหนดกรอบ
การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 
7 กรอบการประสาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้างต้นหรือกรอบการประสาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใดก็ได้ตามคว ามเหมาะสมกับสภาพ้ืนที่ของจังหวัดและองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยภาพรวมของจังหวัด โดยให้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมาก าหนด
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กรอบการประสานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดั บชาติภายในเดือน กุมภาพันธ์ และแจ้งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันประชุม 
   2.2 ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอประชุมพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเสนอบัญชีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน และแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอพิจารณาแล้วเสร็จ 
   2.3 ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒน าท้องถิ่นระดับ จังหวัด ประชุมพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเสนอบัญชีจาก คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบทุกแห่ง นาย อ าเภอทุกอ าเภอ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชา
สังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดโดยเร็ว 
   2.4 ให้คณะกรรมก ารประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด พิจารณาประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม กรณีท่ีไม่อาจด าเนินการตามห้วงระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บันทึก
เหตุผลความจ าเป็นไว้และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบทุกแห่ง นายอ าเภอทุกอ าเภอ และ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดโดยเร็ว 

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

 5. แบบต่างๆ 
  5.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วยแบบ ยท. 01/แบบ ยท. 02/ แบบ ยท. 03 
และ แบบ ยท. 04 
   5.1.1 แบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5.1.2 แบบ ยท. 02 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
   5.1.3 แบบ ยท. 03 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
   5.1.4 แบบ ยท. 04 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
  5.2 แผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วย แบบ ผ. 01/ แบบ ผ.02 และ แบบ ผ. 03 
   5.2.1 แบบ ผ. 01 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ......-......) 
   5.2.2 แบบ ผ. 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              (ส าหรับ อบต. เทศบาล และเมืองพัทยา) 
     แบบ ผ. 02/1 บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
              (ส าหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
   5.2.3 แบบ ผ. 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ......-......) 
  5.3 แผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย แบบ ผด. 01 และ แบบ ผด. 02 
   5.3.1 แบบ ผด . 01 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ........ 
   5.3.2 แบบ ผด . 02 บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 
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  5.4 แบบตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      
 
 
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา............................ พ.ศ. ........................ 
 

 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร ์
 

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
ของ อปท. 

ในเขต 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร ์

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

เป้าหมายยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แนวทางการ
พัฒนา 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

โผลผลิต/

โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ยุทธศาสตร ์

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์(Strategy Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร ์

แนวทางการ
พัฒนา 

แบบ ยท. 02 
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4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
 
 
 4.1.1 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่....... (ชื่อ)........................................................................ 
  1) พันธกิจ ที.่...... .................................................................................................................. 
  2) เป้าประสงค์ที ่.... ............................................................................................................ 
   เป้าประสงค์ที ่.... ............................................................................................................. 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
  
  
  
  

 
 3) แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางที.่.. ..................................................................................................................... 
  แนวทางที.่.. ..................................................................................................................... 
  

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
  
  
  
  
  

 
  4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   ... ส านักปลัด / ส านักคลัง / ส่วนโยธา / ฯลฯ (หรือหน่วยงานอื่น)… 
  5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ .......... ................................................................... 
  
 
 หมายเหตุ 1. พันธกิจ อาจมีเป้าประสงค์มากกว่า 1 เป้าประสงค์ และอาจมีแนวทางการพัฒนาหลายแนว 
   ทางการพัฒนา 
  2. การลงยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ใช้หัวข้อ 4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่... ................................................  
  3. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา เป็นตัวชี้วัดรวม และก าหนดได้ทั้งตัวชี้วัด 
   เชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 

แบบ ยท. 03 
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4.2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 

 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 60 61 62 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ยท. 04 
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 5.5 แบบตามแผนพัฒนาสามปี 
3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 

(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์).............................................................................................................................................. 
    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที.่.......(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)........................................................... 
1. ยุทธศาสตร์................................................................................... 
1.1  แนวทางการพัฒนา............................................................... 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2560

(บาท) 
2561
(บาท) 

2562
บาท) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที.่..(ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด)........ 

 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 

1 โครงการ.................................. xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx กองช่าง 
2 โครงการ.................................. xxx,xxx - - xxx,xxx กองช่าง 
3 โครงการ.................................. xxx,xxx xxx,xxx - xxx,xxx กองการศึกษา 
4 โครงการ.................................. - xxx,xxx - xxx,xxx ส านักปลัด อบต. 
5 โครงการ.................................. - - xxx,xxx xxx,xxx กองช่าง 

 

รวมทั้งสิ้นจ านวน..........โครงการ 
 

xxx,xxx 
 

xxx,xxx 
 

xxx,xxx 
 

xxx,xxx 
 

 
 โครงการตาม แบบ ผ.02 ส าหรับ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล เมืองพัทยา 
 ต้องเขียนรายละเอียดโครงการ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 รายละเอียดโครงการล าดับที่ ............. 
 1.ชื่อโครงการ     6. วิธีด าเนินการ 
 2. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดก าหนด  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3. วัตถุประสงค์    8. งบประมาณด าเนินการ 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต    9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 5. พ้ืนที่ด าเนินการ    10. ผลลัพธ ์
 

แบบ ผ. 02 
/ 
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์ที.่..(ก าหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด)........ 

 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ หน่วยงานที่ขอประสาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 

1 โครงการ.................................. xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx องค์การบริหารส่วนต าบล...... กองช่าง 
2 โครงการ.................................. xxx,xxx - - xxx,xxx องค์การบริหารส่วนต าบล...... กองช่าง 
3 โครงการ.................................. xxx,xxx xxx,xxx - xxx,xxx เทศบาลต าบล......... ส านักปลัดเทศบาล 
4 โครงการ.................................. - xxx,xxx - xxx,xxx เทศบาลต าบล......... ส านักปลัดเทศบาล 
5 โครงการ.................................. - - xxx,xxx xxx,xxx เทศบาลต าบล......... ส านักปลัดเทศบาล 

 

รวมทั้งสิ้นจ านวน..........โครงการ 
 

xxx,xxx 
 

xxx,xxx 
 

xxx,xxx 
 

xxx,xxx 
  

 
 โครงการตาม แบบ ผ.02 /1 ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 ต้องเขียนรายละเอียดโครงการ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 รายละเอียดโครงการล าดับที่ ............. 
 1.ชื่อโครงการ     6. วิธีด าเนินการ 
 2. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดก าหนด  7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3. วัตถุประสงค์    8. งบประมาณด าเนินการ 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต    9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 5. พ้ืนที่ด าเนินการ    10. ผลลัพธ ์

แบบ ผ. 02/1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 

 

ยุทธศาสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
( บาท ) 

1) ยุทธศาสตร ์
  1.1 แนวทางการพัฒนา... 
  1.2 แนวทางการพัฒนา... 
                ฯลฯ 

        

รวม         
2) ยุทธศาสตร ์
  2.1 แนวทางการพัฒนา... 
  2.2 แนวทางการพัฒนา... 
                ฯลฯ 

        

รวม         
3) ยุทธศาสตร ์
3.1 แนวทางการพัฒนา... 
3.2 แนวทางการพัฒนา... 
                ฯลฯ 

        

รวม         
รวมท้ังสิ้น         

 
 
 

แบบ ผ. 03 
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 5.6 แบบตามแผนการด าเนินงาน 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร.์........................ 
    1.1 แนวทาง......................... 
    1.2 แนวทาง......................... 
          ฯลฯ 

     

รวม      
2. ยุทธศาสตร.์........................ 
    2.1 แนวทาง......................... 
    2.2 แนวทาง......................... 
ฯลฯ 
 

     

รวม      
3. ยุทธศาสตร.์........................ 
    3.1 แนวทาง......................... 
    3.2 แนวทาง......................... 
          ฯลฯ 

     

รวม      
รวมท้ังสิ้น      

แบบ ผด. 01 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

1. ยุทธศาสตร์.............................................................. 
    1.1 แนวทางการพัฒนา........................................ 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 1 
 
 
 
 

1. ด าเนินการ ก่อสร้างถนน 
คสล . ขนาดความ ยาว 100 
เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร 
2. ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร 
 

400,000 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ 1 ซอย 1 จาก
บ้านนายด า ใจดี ถึง 
บ้านนายแดง ใจเสีย 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

            

 
2 

 
โครงการสืบสานประเพณี
วันสงกรานต ์
 
 

 
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ความเข้าใจประเพณี
สงกรานต์ 
2. สาธิตการละเล่นสงกรานต์
พร้อม รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุและ
เล่นสงกรานต์ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการและร่วม
กิจกรรมเป็นเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในหมู่บ้าน 600 คน 

 
20,000 

 
หมู่ที่ 2 บริเวณศาลา
กลางหมู่บ้าน 

 
ส านักปลัด 

อบต. 

            

แบบ ผด. 02 
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  5.7 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
 

(ตัวอย่าง) 
ประกาศจังหวัด..................... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
------------------------------- 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานและบูรณาการการจัดท า
แผนพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรา 53/1 วรรคท้าย              
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534  มาตรา 45 (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540 มาตรา 17 (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และ มาตรา 19 วรรคท้าย แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 จึงมีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น ประสานและ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น การประสาน
และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่
ดังนี้ 
 (1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธานกรรมการ 
 (2) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรรมการ 
  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนพัฒนา 1 คน 
 (3) ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  กรรมการ 
  ระดับอ าเภอทุกอ าเภอ 
 (4) เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  กรรมการ 
  ระดับอ าเภอทุกอ าเภอ 
 (5) ท้องถิ่นจังหวัด  กรรมการ 
 (6) หัวหน้าส านักงานจังหวัด  กรรมการ 
 (7) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  กรรมการ 
 (8) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เลือกกันเอง ไม่เกิน 5 คน กรรมการ  
 (9) ประธานหอการค้าจังหวัด หรือผู้แทน  กรรมการ 
 (10) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือผู้แทน  กรรมการ 
 (11) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรรมการและเลขานุการ 
 (12) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ส านักงานจังหวัด 
 (13) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ส านักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด   
 (14) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาล หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ 
  พนักงานส่วนต าบล ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ที่กรรมการ/เลขานุการเลือก เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ ไม่เกิน 3 คน 
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 ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดตาม (3) (4) และ (8) มีวาระสองปีนับตั้งแต่วันที่
มีประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมาก าหนดกรอบการประสาน
ตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัด ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ และ
จัดส่งกรอบการประสาน /ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้ก าหนด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 (2) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งว่ามี
ความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หรือไม่ โดยพิ จารณาจาก
ความเห็นของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 (3) พิจารณาให้ความเห็น ชอบโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตามบัญชี
ประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน าไปพิจารณาเพื่อบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ (กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาสามปีเสร็จ
แล้ว ให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาสามปีเพ่ิมเติม) 
 (4) ตรวจสอบโครงการจากแผนพัฒนา สามปีของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อมิให้โครงการ
ซ้ าซ้อนกับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (5) พิจารณาน าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นแต่
ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวบรวมจัดท าเป็น“บัญชีโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (กบจ.)” โดยใช้รูปแบบเค้าโครงของบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เ ป็น
แนวทางในการจัดท าบัญชีโครงการเกินศักยภาพ 
 ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ จังหวัด ประชุมพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเสนอบัญชีจาก คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  
และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบทุกแห่ง 
นายอ าเภอทุกอ าเภอ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดโดยเร็ว 
 ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัดพิจารณาประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม กรณีที่ไม่อาจด าเนินการตามห้วงระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บันทึกเหตุผลความจ า เป็นไว้และแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบทุกแห่ง นายอ าเภอทุกอ าเภอ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ภาคประชาสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดโดยเร็ว  
 
  

 ประกาศ ณ วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .......................... 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด............. 
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  5.8 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 

(ตัวอย่าง) 
ประกาศอ าเภอ............................. 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
----------------------------------- 

 

 เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานและบูรณาการการจัดท า
แผนพัฒนาในภาพรวมของ อ าเภอให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรา 53/1 วรรคท้าย              
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ .ศ. 2534  มาตรา 45 (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540 มาตรา 17 (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และ มาตรา 19 วรรคท้าย แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 จึงมีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
อ าเภอมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1) นายอ าเภอ ที่ปรึกษา    
 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีได้รับการคัดเลือกกันเอง  ประธานกรรมการ 
 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอ าเภอทุกคน  กรรมการ 
 (4) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตอ าเภอทุกคน  กรรมการ 
 (5) ท้องถิ่นอ าเภอ  กรรมการ 
 (6) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอทุกคน  กรรมการ 
 (7) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นายกองค์การบริหาร  กรรมการ 
      ส่วนจังหวัดมอบหมาย 1 คน 
 (8) ปลัดอ าเภอที่นายอ าเภอมอบหมาย 1 คน  กรรมการ 
 (9) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีประธานคณะกรรมการ  กรรมการและเลขานุการ 
      ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอคัดเลือก  
 (10) ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนต าบล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ที่กรรมการ/เลขานุการเลือกเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้  
  ไม่เกิน 2 คน 
 ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อ าเภอตาม (2) (3) (8) และ (9) มีวาระสองปีนับตั้งแต่
วันที่มีประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 (1) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งว่ามี
ความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หรือไม่ โดยพิจารณาจาก
โครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่ส่งให้พิจารณา 
 (2) พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนา แผนงาน โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีความสอดคล้อง
กับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หรือไม่ และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
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 (3) พิจารณาน าโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ที่สอดคล้องกับ
กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจัง หวัดรวบรวมจัดท าเป็น “บัญชีประสานโครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” แล้วจัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  
 ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอประชุมพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการ เสนอบัญชีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จ ภายใน 7 วัน และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ ประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอพิจารณาแล้วเสร็จ  
 

  
 ประกาศ  ณ  วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .......................... 
 
 

นายอ าเภอ............. 
 
 

----------------------- 
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แนวทางการคัดเลือกและแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 
----------------------------- 

 

 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อม ในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 กระทรวงมหาดไทย 
จึงขอซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ส่วนของแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ  ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดท าเป็นค าสั่ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามในค าสั่ง โดยให้ก าหนดองค์ประกอบและ
อ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน ทั้งนี้ให้ด าเนินการให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากต าแหน่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเจ้าตัว
ทราบทั้งก่อนและหลังการแต่งตั้ง 
 3. กรรมการที่มาจากการคัดเลือกให้ด าเนินการดังนี้ 
  3.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1.1 กรณีที่ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
    (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
    (2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น โดย
ด าเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการ
ประชุมให้ชัดเจน 
    (3) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
    (4) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจ านวนอย่าง
น้อย 2 คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม 
    (5) ในการเสนอชื่อ หากมี การเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวน ให้ถือว่าบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้ปร ะธานในที่ประชุมแจ้งให้
ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจ านวนที่ก าหนด 
    (6) ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็น
ผู้ได้รับการเสนอชื่อจ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน  กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นมี ไม่ครบตาม
จ านวนให้เลือกจากข้าราชก ารองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนัก งานเทศบาล หรือพนักงานส่วนต าบล หรือ
พนักงานเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีก็ได้ 
    (7) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ซึ่ง
ได้รับการคัดเลือกจนครบจ านวนที่ก าหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนในล าดับเดียวกันหลายคน ท าให้ไม่สามารถ
คัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏ
ว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับสลากตามท่ีประธานในที่ประชุมก าหนด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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    (8) ให้ประธานส ภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป  ผู้บริหารท้องถิ่นจัดท าเป็นค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหนังสือแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว 
    (9) ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้น จากต าแหน่ง ให้จัดให้มีการ
คัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนนั้นอยู่ใน
ต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
    (10) ในกรณีที่ต าแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่งให้จัด
ให้มีการคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง โดยน าวิธีการคัดเลือก
ที่ก าหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    (11) ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจคัดเลือกได้ก่อนการครบวาระการด ารงต าแหน่ งได้ ก่อนสี่สิบห้าวัน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมีวาระ
การด ารงต าแหน่งไม่ก่อนวันที่ผู้ด ารงต าแหน่งเดิมครบวาระโดยน าวิธีการคัดเลือกที่ก าหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
   3.1.2 กรณีที่ให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
    (1)ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสาม
คมแต่ไม่เกินหกคน 
    (2) ประชาคมท้องถิ่น หมายความว่า  
     -  ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
     -  ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนต าบล ส าหรับเทศบาลต าบล 
     -  ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนเมือง ส าหรับเทศบาลเมือง 
     -  ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนนคร ส าหรับเทศบาลนคร 
     -  ประชาคมอ าเภอ ประชาคมจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และให้ใช้ประชาคมท้องถิ่นในระดับประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประชาคมชุมชน ป ระชาคมชุมชนต าบล ส าหรับเทศบาลต าบล ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนเมือง ส าหรับ
เทศบาลเมือง และประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนนคร ส าหรับเทศบาลนคร มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     -  ส าหรับเมืองพัทยา ให้ใช้ประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลต าบล 
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มาบังคับใช้โดยอนุโลม       
    (3) ประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาลต าบล เทศบาล
เมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ด าเนินการตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
    (4) ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม 
   3.1.3 กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
    (1)ต าแหน่งที่คัดเลือกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสามคน  ผู้แทนภาคราชการ
และ/หรือรัฐวิสาหกิจ  ไม่น้อยกว่าสามคน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ
และ/รัฐวิสาหกิจที่เห็นว่าสามารถให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
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    (2) การคัดเลือก ผู้บริหารท้องถิ่นอาจคัดเลือกด้วยตนเองหรือน าเข้า
ปรึกษาหารือในที่ประชุม กับผู้บริหาร  ปลัดองค์กรป กครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ 
 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการและ /หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจะต้องยินดีที่จะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีหนังสือ
แจ้งเจ้าตัวทราบและให้มีการตอบยืนยันให้ทราบทั้งก่อนและหลังการแต่งตั้ง 
 3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  กรณีที่ให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
  3.2.1ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  3.2.2 ให้ด าเนินการใน คราวเดียวกันกับการประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมใน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าวิธีการตามความในข้อ 3.1.2มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
 3.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3.1 กรณีที่ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
   (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
   (2) ให้ด าเนินการในคราวเดียวกันกับการประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าวิธีการตามความในข้อ 3.1.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  3.3.2 กรณีที่ให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
   (1) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   (2) ให้ด าเนินการในคราวเดียวกันกับการประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมใน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าวิธีการตามความในข้อ 3.1.2มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  3.3.3 กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
   (1)ต าแหน่งที่คัดเลือกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  จ านวนสองคน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เห็นว่า
สามารถให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ 
   (2) การคัดเลือกผู้บริหาร ท้องถิ่นอาจคัดเลือกด้วยตนเองหรือน าเข้า
ปรึกษาหารือในที่ประชุมผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ได้ 
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จะต้องยินดีที่จะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเจ้าตัวทราบ และให้มีการตอบยืนยันให้ทราบทั้งก่อนและหลังการแต่งตั้ง 
   (4) ให้ ด าเนินการในคราวเดียวกันกับการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3.4 กรณีหัวหน้าส่วนการบริหารคัดเลือกกันเอง 
   ให้น าวิธีการตามความในข้อ 3.1.1 มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยให้ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
  3.3.5 การด าเนินการของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
   (1) เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ภายใน สิบห้า วัน เพ่ือให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ เป็นประธานคณะกรรมการ และเลือก
กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ เมื่อด าเนินการเลือกแล้วเสร็จให้ผู้บริหารท้องถิ่นมี
ค าสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีหนังสือแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว 
   (2) เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จตาม (1) ประธานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเจ็ด
วัน เพ่ือด าเนินการ ตามตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในบทที่ 5ก าหนดให้มี การติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรไ์ด้แก่ 5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล5.3 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล และตามแผนพัฒนาสามปี ในส่วนที่ 4ก าหนดใหม้ีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ ได้แก่ 4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  4.2 ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผล 4.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  3.3.6อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  
ประกอบด้วย (๑) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้
ให้ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีป่ระกาศและปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4. กรณีการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ 
  กรณีท่ีให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก กรณีที่ให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก กรณีหัวหน้าส่วนการบริหารคัดเลือก หรือการด าเนินการอื่นๆ ในลักษณะนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 วิธีการประชุม การ
น าเสนอข้อมูลการประชุม รูปแบบและวิธีการการประชุมต่างๆ ให้น าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ .ศ. ๒๕๒๖มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 5. ค าสั่งต่างๆ 
  5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานกรรมการ 
   (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน  กรรมการ 
   (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  กรรมการ 
   (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  กรรมการ 
   (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ 
    คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 
   (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
    คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน  
   (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการและเลขานุการ 
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   (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 
  5.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   องค์ประกอบ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการ 
   (๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
   (๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่น กรรมการ 
    คัดเลือกจ านวนสามคน 
   (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน กรรมการและเลขานุการ 
   (๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
    ส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 
   กรรมการตาม(๓) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
  5.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   องค์ประกอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
   (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
   (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ
กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
   กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 
  5.4 ค าสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   องค์ประกอบ  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เลือกกรรมการหนึ่งคนท า
หน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  5.5 ตัวอย่างค าสั่งต่างๆ 
   5.5.1 (ตัวอย่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
ที่  100/2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
-------------------------- 
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  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ข้อ 8 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
ประกอบด้วย 
  (1)  นายสวัสดิ์  จิตรโคตร  ประธานกรรมการ 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
  (2)  นายสุทัก  จิตรโคตร  กรรมการ 
    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
  (3)  นายเสา  ขุนโนนเขวา  กรรมการ 
    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
  (4)  นายกรกฎ  สดชื่น  กรรมการ 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 บ้านเขวา 
  (5)  นางวาทินี  บ้านชาวสวน  กรรมการ 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 บ้านดอนส้มลมใหม่ 
  (6)  นายทองลัว  บัวละลา  กรรมการ 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 บ้านเก่าน้อยใหม่ 
  (7)  นางอินทิรา  จรัสศรี  กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 2 บ้านบัวเก่า(ด้านอาหาร “หม่ า”) 
  (8)  นายจ๊อส  ทองคนดี  กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
  (9)  นายทองสา เหง้าโนนกอก  กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านราชการ) 
  (10) นายสว่าง  ทัดดอกไม้  กรรมการ 
    ผู้แทนภาคราชการ หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านบัวเก่า 
  (11) นางเรณู  บัวละครดี  กรรมการ 
    ผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจ ผู้จัดการไฟฟ้าอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
  (12) นายวิรัตน์  ภูมิอาก  กรรมการ 
    ผู้แทนภาคราชการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขวา 
  (13) นางสาวสุพรรณี  หรั่งเพชร  กรรมการ 
    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านดอนส้มลมใหม่ 
  (14) นางสาวยุพิน  หินเมืองเก่า  กรรมการ 
    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 2 บ้านบัวเก่า 
  (15) นางสาววาสนา  ตนดี  กรรมการ 
    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 3 บ้านหัวขัว 
  (16) นายต๊อบ  เก่งกมล  กรรมการ 
    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านโนนสังข์  
  (17) นางสาวรุจิรา  กองลาแซ  กรรมการ 
    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 5 บ้านเก่าน้อยใหม่ 
  (18) นายชยุตทน  ดีใจแล้ว  กรรมการ 
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    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านโนนราย 
  (19) ส.ต.อ.อัครชัย  สมดี  กรรมการและเลขานุการ 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
  (20) นางสาวสายเสมอ  ใจงาม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
    หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านบัว 
  ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
    (1.1) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนเช่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมือง 
    (๑.๒) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
    (๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศกลุ่มจังหวัดและจังหวัดโดยให้เน้นด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรงเช่นการแก้ไขปัญหาความยากจนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
    (๑.๔) กรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    (๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
    (๑.๖) แผนชุมชน 
    ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท้องถิ่นและความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  (๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท า
ร่างแผนพัฒนา 
  ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล บ้านบัว น าปัญหาความต้องการจากแผน
ชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาแต่หากเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 
  (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
  (๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ 
  (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  (๗) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัวด้วย 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่ 4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559 
 

(นายสวัสดิ์  จิตรโคตร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
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   5.5.2 (ตัวอย่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
ที่  101/2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
-------------------------- 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ข้อ 9จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านบัว ประกอบด้วย 
  (1)  ส.ต.อ.อัครชัย  สมดี  ประธานกรรมการ 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
  (2) นางวารุณี  จิตดี  กรรมการ 
   ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
  (3) นางสาวสายฝน ชโลมดิน  กรรมการ 
   ผู้อ านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
  (4) นายประจบ  ใจประแจง  กรรมการ 
   ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
  (5) นายรัฐธรรมนูญ  รุ่งเรืองศรี  กรรมการ 
   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
  (6) นายอรุณ  ภาชีริน  กรรมการ 
   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านโนนสังข์  
  (7) นางปภา  โคตรโนนกอก  กรรมการ 
    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 5 บ้านเก่าน้อยใหม่   
  (8) นายปัญญา  เหง้าโนนสังข์   กรรมการ 
    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านโนนราย 
  (9) นางสาวสายเสมอ ใจงาม  กรรมการและเลขานุการ 
    หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
  (10) นายวิชา  คดโค้ง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดจัดท าร่างแผนการด าเนินงานและจัดท าร่างข้อก าหนด
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ๑๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่ 4  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559 
 

(นายสวัสดิ์  จิตรโคตร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
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   5.5.3 (ตัวอย่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
ที่  111/2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
-------------------------- 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านบัว ประกอบด้วย 
  (1) นายเทือง  หินเมืองเก่า  กรรมการ 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 บ้านดอนส้มลมใหม่ 
  (2) นางสายพิน  ขุนโนนเขวา  กรรมการ 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 บ้านเก่าน้อยใหม่   
  (3) นายมานะ  พลธรรม  กรรมการ 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 บ้านบัวเก่า 
  (4) นายวิชาญ  พลธรรม  กรรมการ 
    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 3 บ้านหัวขัว 
  (5) นายสมยศ  วอนเก่าน้อย  กรรมการ 
    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านโนนสังข์ 
  (6) นายทองใส  หนองดินด า  กรรมการ 
    ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านโนนสังข์ 
  (7) นางสาวละม่อม ป่าละเมาะ  กรรมการ 
    ผู้แทนหน่วยงาน หัวกน้าสถานีอนามัยบ้านเก่าน้อยใหม่ 
  (8) นางสาวสายฝน ชโลมดิน  กรรมการ 
    ผู้อ านวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
  (9) นายประจบ  ใจประแจง  กรรมการ 
    ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
  (10) นายสายัณ  ตะวันคล้อย  กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 6 บ้านเขวา 
    (ด้านอาชีพ ช่างไม้) 
  (11) นางสุกัลยา  พาล่องลับ  กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 1 บ้านดอนส้มลมใหม่ 
    (ด้านอาหาร “หม่ า”)    
  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และปร ะกาศผลการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก
ปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง ณ วันที่ 8เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559 
  

(นายสวัสดิ์  จิตรโคตร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 

 
   5.5.4 (ตัวอย่าง ) ค าสั่ง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
ที่  112/2559 

เรื่อง  แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 

-------------------------- 
  ตามท่ีได้มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว  ที่ 111/2559  ลงวันที่8เดือน มกราคม พ.ศ. 
2559 ไปแล้วนั้น 
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ข้อ 28 และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว เมื่อวันที่ 13 เดือน มกราคม พ .ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 จึงแต่งตั้งประธาน
และเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว ดังนี้ 
  (1) นายเทือง  หินเมืองเก่า  ประธานกรรมการ 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 บ้านดอนส้มลมใหม่ 
  (2) นางสาวสายฝน ชโลมดิน กรรมการและเลขานุการ 
    ผู้อ านวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 
 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559 
 

(นายสวัสดิ์  จิตรโคตร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบัว 

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

 



[1] 
 

รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

*********************************************** 
 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กระทรวงมหาดไทย จึงขอซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วน
ของรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
 

1. สัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

(1) สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล ใน
หมู่บ้านนั้น ทุกคน 

(1) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลในเขตเลือกตั้ง
ในชุมชนนั้น ทุกคน 

(1) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองในเขตเลือกตั้งใน
ชุมชนนั้น ทุกคน 

(1 )  สมาชิกสภาเทศบาล นคร ในเขต
เลือกตั้งในชุมชนนั้น ทุกคน 

(2) ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น (2) ประธานชุมชนใน ชุมชน /ผู้ใหญ่บ้านใน
หมู่บ้านนั้น 

(2) ประธานชุมชนในชุมชน /ผู้ใหญ่บ้านใน
หมู่บ้านนั้น 

(2) ประธานชุมชนในชุมชนนั้น 

(3) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่ในหมู่บ้านน้ัน ทุกคน 

(3)  หัวหน้าสถานีอนามัย /ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนนั้น 
ทุกคน 

(3)หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนนั้น ทุกคน 

(3)ผู้อ านวยการ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ที่
มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนนั้น ทุกคน 

(4) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ /เอกชน หรือ
หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ในหมู่บ้านนั้น ทุกคน 

(4) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน หรือ
หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในชุมชนนั้น ทุกคน 

(4) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ /เอกชน หรือ
หัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในชุมชนนั้น ทุกคน 

(4) ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ /เอกชน 
หรือหัวหน้าหน่ วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนนั้น ทุกคน 

(5) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ 
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน หมู่บ้านนั้น ตามจ านวนที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร *นอกจาก (3) (4) 

(5) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /
รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนนั้น 
ตามจ านวนที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร                
*นอกจาก (3) (4) 

(5) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /
รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชนนั้น 
ตามจ านวนที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร 
*นอกจาก (3) (4) 

(5) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /
รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในชุมชน
นั้น ตามจ านวนที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร 
*นอกจาก (3) (4) 

(6) คัดเลือกจาก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 
แพทย์ประจ าต าบล ในหมู่บ้าน จ านวน 2 คน 

(6) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตชุมชน
นั้น จ านวน 2 คน คัดเลือกจากผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ า
ต าบลในเขตชุมชนนั้น จ านวน 2 คน (ถ้ามี) 

(6) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขตชุมชน
นั้น จ านวน 3 คน คัดเลือกจากผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล
ในเขตชุมชนนั้น จ านวน 3 คน (ถ้ามี) 

(6) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในชุมชน
นั้น จ านวน  6 คน 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 



[2] 
 

 
1. สัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน(ต่อ) 

องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
(7) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านนั้น (อสม.) จ านวน 2 คน  

(7) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าชุมชนนั้น(อสม.)จ านวน 2 คน  

(7) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าชุมชนนั้น(อสม.)จ านวน 3 คน  

(7) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าชุมชนนั้น (อสม.)จ านวน 4 คน  

(8) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อ.ป.พ.ร.) ในหมู่บ้านนั้น จ านวน 2 คน 

(8) คัดเลือกจากสมาชิกอ าสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อ.ป.พ.ร.)ในชุมชนนั้น จ านวน 2 
คน 

(8) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อ.ป.พ.ร.) ในชุมชนนั้น จ านวน 3 
คน 

(8) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  (อ .ป .พ .ร .)  ในชุมชนนั้น 
จ านวน 4 คน 

(9) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ใน
หมู่บ้านนั้น จ านวน 2 คน 

(9) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชน
เมือง ในชุมชนนั้น จ านวน 2 คน 

(9) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชน
เมือง ในชุมชนนั้น จ านวน 3 คน 

(9) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุน
ชุมชนเมือง ในชุมชนนั้น จ านวน 4 คน 

(10) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่ม
เกษตรกร / เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่ม
หัตถกรรม /กลุ่มแปรรูป  เป็นต้นในหมู่บ้านน้ัน 
จ านวน 5 คน  

(10) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่ม
เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่ม
หัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป  เป็นต้น ในชุมชนนั้น 
จ านวน 5 คน 

(10) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่ม
เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /กลุ่ม
หัตถกรรม /กลุ่มแปรรูป  เป็นต้น ในชุมชนนั้น 
จ านวน 7 คน 

(10) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น 
กลุ่มเกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี/
กลุ่มหัตถกรรม /กลุ่ม แปรรูป  เป็นต้น ใน
ชุมชนนั้น จ านวน 10 คน 

(11)  คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ /ปราชญ์หมู่บ้าน 
ในหมู่บ้านนั้น จ านวน 2 คน 

(11) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ /ปราชญ์
ชุมชน ในชุมชนนั้น จ านวน 2 คน 

(11) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ /ปราชญ์ชุมชน 
ในชุมชนนั้น จ านวน 3 คน 

(11) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ /ปราชญ์
ชุมชน ในชุมชนนั้น จ านวน 4 คน 

(12) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทาง
สังคมอื่นๆ ในหมู่บ้านนั้น จ านวน 5 คน 

(12) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน     
หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ในชุมชนนั้น 
จ านวน 5 คน 

(12) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน     
หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ในชุมชนนั้น 
จ านวน 7 คน 

(12) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน     
หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  ในชุมชน
นั้น จ านวน 10 คน 

(13) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านนั้น 
จ านวน 2 คน 

(13) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในชุมชนนั้น 
จ านวน 2 คน 

(13) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในชุมชนนั้น 
จ านวน 3 คน 

(13) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ในชุมชน
นั้น จ านวน 4 คน 

(14) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ /ชมรมธุรกิจ /
การค้า /การลงทุนอุตสาหกรรม /การท่องเที่ยว   
ในหมู่บ้านนั้น จ านวน 2 คน  

(14) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ /ชมรม
ธุรกิจ /การค้า /การลงทุนอุตสาหกรรม /การ
ท่องเที่ยว ในชุมชนนั้น จ านวน 2 คน  

(14) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ /ชมรม
ธุรกิ จ/การค้า /การลงทุนอุตสาหกรรม /การ
ท่องเที่ยว ในชุมชนนั้น จ านวน 3 คน 

(14) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ /ชมรม
ธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การ
ท่องเที่ยว ในชุมชนนั้น จ านวน 5 คน 

(15) คัดเลือกจากสื่อมวลชน 1 คน (15) คัดเลือกจากสื่อมวลชน 1 คน  (15) คัดเลือกจากสื่อมวลชน 2 คน  (15) คัดเลือกจากสื่อมวลชน 2 คน  
(16 ) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

(16) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

(16) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

( 16 ) ประธานหอการค้าจังหวัด 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

 
 



[3] 
 

 
1. สัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน(ต่อ) 

องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
(17) คัดเลือก จาก บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้น
เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่มากท่ีสุด 
จ านวนคน จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5ของ
ประชากรที่มีสิทธ์ิเลือกตั้งในหมู่บ้านนั้น หรือ
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของตัวแทนจ านวน
ครัวเรือนในหมู่บ้านนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

(17) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ 
ตามที่ เทศบาลต าบล ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่มากท่ีสุด 
จ านวนคน จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5ของ
ประชากรที่มีสิทธ์ิเลือกตั้งใน ชุมชนนั้น หรือ
จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของตัวแทน
จ านวนครัวเรือนใน ชุมชนนั้น (เลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง) 

(17) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่ มบุคคลอื่นๆ 
ตามที่ เทศบาลเมือง ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่มากท่ีสุด 
จ านวนคน จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5ของ
ประชากรที่มีสิทธ์ิเลือกตั้งใน ชุมชน นั้น หรือ
จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของตัวแทน
จ านวนครัวเรือนใน ชุมชนนั้น (เลือกอย่างใด
อย่างหนึ่ง) 

(17) คัดเลือก จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
อื่นๆ ตามที่ เทศบาลนคร ได้ก าหนดขึ้น
เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่
มากที่สุด จ านวนคน จะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5ของประชากรที่มีสิทธ์ิเลือกตั้งใน
ชุมชนนั้น หรือ จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
10 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนใน ชุมชน
นั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

 
 หมายเหตุ 1.กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนนั้น ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/ชุมชนต าบล/ 
  ชุมชนเมือง/ชุมชนนคร ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุก 
  กรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  2. สัดส่วนการจัดท าประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 รับทราบ 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 (เรื่อง การปฏิรูประบบงบประมาณ) ตามที ่
  สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ(สปช.) 
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2. สัดส่วนระดับต าบล/เมือง/นคร 

องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน (1) สมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุกคน (1) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุกคน (1) สมาชิกสภาเทศบาลนครทุกคน 
(2) ท้องถิ่นอ าเภอ ในอ าเภอที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลตั้งอยู่ในเขตอ าเภอน้ัน 

(2) ท้องถิ่นอ าเภอ ในอ าเภอท่ี เทศบาลต าบล
ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอน้ัน 

(2) ท้องถิ่นอ าเภอ ในอ าเภอท่ีเทศบาลเมือง
ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอนั้น 

(2) ท้องถิ่นอ าเภอ ในอ าเภอท่ีเทศบาล
นครตั้งอยู่ในเขตอ าเภอน้ัน 

(3) ปลัดอ าเภอประจ าต าบลหรือปลัดอ าเภอผู้
ประสานงานต าบลหรือ อปท.นั้นๆ 

(3) ปลัดอ าเภอประจ าต าบลหรือปลัดอ าเภอ
ผู้ประสานงานต าบล ชุมชน หรือ อปท.นั้นๆ 

(3) ปลัดอ าเภอประจ าต าบลหรือปลัดอ าเภอผู้
ประสานงานต าบล ชุมชน หรือ อปท.นั้นๆ 

(3) ปลัดอ าเภอประจ าต าบลหรือปลัดอ าเภอ
ผู้ประสานงานชุมชน หรือ อปท.น้ันๆ 

(4) คัดเลือกจาก ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ในเขต องค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 

(4) คัดเลือกจาก ประธานชุมชนใน เขต
เทศบาลต าบล จ านวน 2 คน คัดเลือกจาก
ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 2 คน 

(4) คัดเลือกจากประธานชุมชนในเขตเทศบาล
เมือง จ านวน 4 คน คัดเลือกจากผู้ใหญ่บ้านใน
เขตเทศบาลเมือง จ านวน 4 คน  

(4) คัดเลือกจากประธานชุมชนในเขต
เทศบาลนคร จ านวน 6 คน  

(5)คัดเลือกจากหัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล /ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 3 คน 

(5 )  คัดเลือกจากหัวหน้าสถานีอนามัย /
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลต าบล จ านวน 3 คน 

( 5 )  คัดเลือกจากหัวหน้าสถานีอนามัย /
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลเมือง จ านวน 4 คน 

(5)คัดเลือกจาก ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล /ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล  ท่ีมีหน่วยงานตั้งอยู่ใน เขต
เทศบาลนคร จ านวน 5 คน 

(6) คัดเลือกจาก ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ /
เอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่ใน เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 2 คน 

(6) คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนของ
รัฐ/เอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ 
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบล  
จ านวน 3 คน 

(6) คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ /
เอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง จ านวน 4 
คน 

(6) คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนของ
รัฐ/เอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษา
อื่นๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
นคร จ านวน 5 คน 

(7) คัดเลือกจากหัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /
รัฐวิสาหกิจ ท่ีมีหน่วยงานตั้งอยู่ใน เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 
*นอกจาก (5) (6) 

(7คัดเลือกจาก หัวหน้าส่วนหรือตัวแทน
ราชการ /รัฐวิสาหกิจ ท่ีมีหน่วยงานตั้งอยู่ใน
เขตเทศบาลต าบล จ านวน 3 คน 
*นอกจาก (5) (6) 

(7) คัดเลือกจาก หัวหน้าส่วนหรือตัวแทน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ท่ีมีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลเมือง จ านวน 4 คน 
*นอกจาก (5) (6) 

(7) คัดเลือกจาก หัวหน้าส่วนหรือตัวแทน
ราชการ /รัฐวิสาหกิจ ท่ีมีหน่วยงานตั้งอยู่
ในเขตเทศบาลนคร จ านวน 5 คน 
*นอกจาก (5) (6) 

(8) คัดเลือกจาก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน 
แพทย์ประจ าต าบล ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 2 คน 

(8) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลต าบล จ านวน 2 คน คัดเลือกจาก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ า
ต าบลในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 2 คน 

(8) คัดเลือกจากกรรมกา รชุมชนในเขต
เทศบาลเมือง จ านวน 3 คน คัดเลือกจาก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ า
ต าบลในเขตเทศบาลเมือง จ านวน 3 คน  

(8) คัดเลือกจากกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลนคร จ านวน  6  คน 
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2. สัดส่วนระดับต าบล/เมือง/นคร (ต่อ) 

องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
(9) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน  (อสม.) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 2 คน  

(9) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าชุมชน  (อสม .) ในเขตเทศบาลต าบล 
จ านวน 2 คน 

(9) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าชุมชน  (อสม .) ในเขตเทศบาลเมือง 
จ านวน 3 คน  

(9) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าชุมชน  (อสม.) ในเขตเทศบาลนคร 
จ านวน 4 คน  

(10) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อ.ป.พ.ร.) ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 2 คน 

(10) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)ในเขตเทศบาลต าบล 
จ านวน 2 คน 

(10) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อ .ป .พ .ร .)  ในเขตเทศบาลเมือง 
จ านวน 3 คน 

(10) คัดเลือกจากสมาชิกอาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.)  ในเขตเทศบาล
นคร จ านวน 4 คน 

(11) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 

(11) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุน
ชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 2 
คน 

(11) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุนชุมชน
เมือง ในเขตเทศบาลเมือง จ านวน 3 คน 

(11) คัดเลือกจากคณะกรรมการกองทุน
ชุมชนเมือง ใน เขตเทศบาลนคร จ านวน 4 
คน 

(12) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่ม
เกษตรกร / เกษตรก้าวหน้า / กลุ่มสตรี            
กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มแปรรูป เป็นต้นในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 5 คน  

(12) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่ม
เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี กลุ่ม
หัตถกรรม กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ใน เขต
เทศบาลต าบล จ านวน 5 คน 

(12) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่ม
เกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี กลุ่ม
หัตถกรรม กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ใน เขต
เทศบาลเมือง จ านวน 7 คน 

(12) คัดเลือกจากกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น 
กลุ่มเกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี
กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ในเขต
เทศบาลนครจ านวน 10 คน 

(13)  คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ /ปราชญ์หมู่บ้าน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 

(13) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ /ปราชญ์
ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 2 คน 

(13) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ /ปราชญ์ชุมชน 
ในเขตเทศบาลเมือง จ านวน 3 คน 

(13) คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ /ปราชญ์
ชุมชน ในเขตเทศบาลนคร จ านวน 4 คน 

(14) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัคร
ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทาง
สังคมอื่นๆ ใน เขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน 5 คน 

(14 ) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมช น 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน     
หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ใน เขต
เทศบาลต าบล 5 คน 

(14 ) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน 
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน     
หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ใน เขต
เทศบาลเมือง จ านวน 7 คน 

(14) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน 
อาสาสมัครประช าสงเคราะห์ เยาวชน     
หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ใน เขต
เทศบาลนคร จ านวน 10 คน 

(15) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ใน เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 

(15) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ใน เขต
เทศบาลต าบล จ านวน 2 คน 

(15) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ใน เขต
เทศบาลเมือง จ านวน 3 คน 

(15) คัดเลือกจากชมรมผู้สูงอายุ ใน เขต
เทศบาลนคร จ านวน 4 คน 

(16) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ /ชมรมธุรกิจ /
การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม /การท่องเที่ยว ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 3 คน 

(16) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ /ชมรม
ธุรกิจ /การค้า /การลงทุนอุตสาหกรรม /การ
ท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลต าบล จ านวน 4 
คน  

(16) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ /ชมรม
ธุรกิจ /การค้า /การลงทุนอุตสาหกรรม /การ
ท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมือง จ านวน 6 คน  

(16) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ /ชมรม
ธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การ
ท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลนคร จ านวน 10 
คน  

(17) คัดเลือกจากสื่อมวลชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน1 คน  

(17) คัดเลือกจากสื่อมวลชน  ในเขตเทศบาล
ต าบล จ านวน1 คน  

(17) คัดเลือกจากสื่อมวลชน  ในเขตเทศบาล
เมือง จ านวน 2 คน  

(17) คัดเลือกจากสื่อมวลชน  ในเขต
เทศบาลนคร จ านวน 3 คน  
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2. สัดส่วนระดับต าบล/เมือง/นคร (ต่อ) 

องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
(18 ) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด  

(18) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

(18) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด  

( 18 ) ประธานหอการค้าจังหวัด 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  

(19 ) คัดเลือก จาก บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดขึ้น
เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่มากท่ีสุด 
จ านวนคน จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2ของ
ประชากรที่มีสิทธ์ิเลือกตั้งในต าบลนั้น หรือจะต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือน
ในต าบลนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

(19) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ 
ตามที่ เทศบาลต าบล ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่มากท่ีสุด 
จ านวนคน จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2ของ
ประชากรที่มีสิทธ์ิเลือกตั้งในเทศบาลต าบลนั้น 
หรือจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของตัวแทน
จ านวนครัวเรือนใน เทศบาลต า บลนั้น (เลือก
อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

(19) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ 
ตามที่ เทศบาลเมือง ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่มากท่ีสุด 
จ านวนคน จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2ของ
ประชากรที่มีสิทธ์ิเลือกตั้งใน เทศบาลเมือง นั้น 
หรือจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของตัวแทน
จ านวนครัวเรือนใน เทศบาลเมือง นั้น (เลือก
อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

(19)คัดเลือก จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
อื่นๆ ตามที่ เทศบาลนคร ได้ก าหนดขึ้น
เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่
มากที่สุด จ านวนคน จะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2ของประชากรที่มีสิทธ์ิเลือกตั้งใน
เทศบาล นครนั้น หรือ จะต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของตัวแทนจ านวนครัวเรือนใน
เทศบาลนครนั้น (เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) 

 
 หมายเหตุ 1.กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนนั้น ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/ชุมชนต าบล/ 
  ชุมชนเมือง/ชุมชนนคร ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุก 
  กรณีที่ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  2. สัดส่วนการจัดท าประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 รับทราบ 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 (เรื่อง การปฏิรูประบบงบประมาณ) ตามที ่
  สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ(สปช.) 
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3. สัดส่วนระดับอ าเภอ/จังหวัดส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

อ าเภอ จังหวัด 
(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตอ าเภอทุกคน (1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน 
(2) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ ทุกคน (2) คัดเลือกจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอๆ ละ 1 คน 
(3) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ ทกุคน (3) คัดเลือกจากประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอๆ ละ 1คน 
(4) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ ทุกคน (4) คัดเลือกจากปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอๆ ละ 1 คน 
(5) ท้องถิ่นอ าเภอ ในอ าเภอ (5) ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน 
(6) นายอ าเภอหรือผู้แทน (6) หัวหน้าส านักงานจังหวัดหรือผู้แทน 
(7) ก านันในเขตอ าเภอ ทุกคน (7) ประธานชมรมก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ระดับอ าเภอๆ ละ 1 คน 
(8) ประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับในเขตอ าเภอทุกคน (8)คัดเลือกจากประธานชุมชนของเทศบาลทุกระดับในเขตอ าเภอๆ ละ 1 คน 
(9) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตอ าเภอ ทุกคน 

(9) คัดเลือกจาก หัวหน้าสถานีอนามัย /ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่ในเขต อ าเภอๆ ละ 1 คน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ ทุกอ าเภอ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลประจ าจังหวัด/ศูนย์ ทุกคน 

(10) ผู้อ านวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอ ทุกคน (10) คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอๆ ละ 1 คน  
(11) คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ /เอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ที่มี
หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตอ าเภอนั้น จ านวน 5  คน 

(11) คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจ าจังหวัด ผู้อ านวยการโรงเรียน/
อธิการบดี ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ท้ังภาครัฐ เอกชนทุกแห่งในเขตจังหวัด ไม่เกิน 5 คน 

(12) คัดเลือกจากหัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ท่ีมีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขต อ าเภอ 
ไม่เกิน 5 คน 
*นอกจาก (9) (10) (11) 

(12) คัดเลือกจาก หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ท่ีมีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขต
จังหวัด ไม่เกิน 3 คน 
*นอกจาก (9) (10) (11) 

(13) ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอ าเภอ ทุกคน (13) คัดเลือกจากประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอ าเภอๆ ละ 1 
คน 

(14) ประธานสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในเขตอ าเภอ ทุกคน (อ.ฟ.พ.ร.) (14) คัดเลือกจากประธานสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อ.ป.พ.ร.)ในเขตอ าเภอๆ ละ 1 
คน  

(15) ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอ าเภอ ทุกคน (15) คัดเลือกจาก ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน /ชุมชนเมือง  ในเขตอ าเภอๆ ละ 1 
คน 

(16) ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม /
กลุ่มแปรรูป เป็นต้นในเขตอ าเภอนั้น ทุกคน  

(16) คัดเลือกประธาน กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร /เกษตรก้าวหน้า /กลุ่มสตรี /     
กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป เป็นต้นในเขตอ าเภอๆ ละ 1 คน 
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3. สัดส่วนระดับอ าเภอ/จังหวัด  ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ต่อ) 

อ าเภอ จังหวัด 
(17)  คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล /เทศบาลที่อยู่
ในเขตอ าเภอ แห่งละ 2 คน 

(17)  คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน ในเขตอ าเภอๆ ละ 1 คน 

(18) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลัง
ทางสังคมอื่นๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลที่อยู่ในเขตอ าเภอ แห่งละ 2 คน 

(18) คัดเลือกจากอาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลัง
ทางสังคมอื่นๆ ในเขตอ าเภอๆ ละ 1 คน 

(19) ประธานชมรมผู้สูงอายุทุกต าบล ทุกชุมชน ในเขตอ าเภอ ทุกคน (19) คัดเลือกจากประธานชมรมผู้สูงอายุทุกต าบล ทุกชุมชน อ าเภอละ 1 คน 
(20) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ /ชมรมธุรกิจ /การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม /การท่องเที่ยว 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลที่อยู่ในเขตอ าเภอ แห่งละ 2 คน 

(20) คัดเลือกจากองค์กรทางธุรกิจ/ชมรมธุรกิจ/การค้า/การลงทนุอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว 
ในเขตอ าเภอๆ ละ 1 คน 

(21) คัดเลือกจากสื่อมวลชนที่อยู่ในเขตอ าเภอ 2 คน (ถ้ามี) (21) คัดเลือกจากสื่อมวลชนที่อยู่ในเขตอ าเภอหรือจังหวัดนั้น 2 คน (ถ้ามี) 
(22) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่อยู่ในเขตอ าเภอ (ถ้ามี) (22) ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
(23) คัดเลือกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดขึ้น เพื่อให้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่มากท่ีสุด จ านวนคนอย่างน้อยร้อยละ 2ของสัดส่วนระดับ
อ าเภอ ตาม (1) ถึง (22) ทั้งนี้ ให้คัดเลือกจากสัดส่วนระดับหมู่บ้าน /ชุมชน/ต าบล เป็นอันดับ
แรก 

(23) คัดเลือก จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด ขึ้น
เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่มากท่ีสุด จ านวนคนอย่างน้อยร้อยละ 2ของสัดส่วน
ระดับจังหวัด  ตาม (1) ถึง (22) ทั้งนี้ ให้คัดเลือกจากสัดส่วนระดับหมู่บ้าน /ชุมชน /ต าบล   
เป็นอันดับแรก 

 
 
 หมายเหตุ 1.กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนนั้น ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัดส่วนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/ชุมชนต าบล/ 
  ชุมชนเมือง/ชุมชนนคร ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ได้ ทุกระดับหรือทุกกรณีที ่
  ประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  2. สัดส่วนการจัดท าประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 รับทราบ 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 (เรื่อง การปฏิรูประบบงบประมาณ) ตามที่สภา 
  ปฏิรูปแห่งชาติเสนอ(สปช.) 
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ค าอธิบาย 

รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

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

1. ความหมายของประชาคมท้องถิ่นส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 1.1 การประชุมหมายถึงการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปได้มาพบปะกันตามก าหนดนัดหมายมาร่วมปรึกษาหารือเพ่ือร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์มีระเบียบ
วิธีและเวลาที่ก าหนดให้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น 
 1.2 การประชุมประชาคมท้องถิ่นหมายถึง การที่บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มาประชุมกันเพื่อร่วม คิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วม
ตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ประชาคมท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
 2.1 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.1.1 ประชาคมหมู่บ้าน หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้านเพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์ก ารบริหารส่วนต าบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่จัด
ให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
   การประชุมประชาคม หมู่บ้าน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ใช้สัดส่วนระดับหมู่บ้าน ซ่ึงสัดส่วนที่เข้าร่วม
ประชุมโดยรวมจะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ 60 กรณีท่ีจัดให้มีการประชุมเพ่ือประชาคมหมู่บ้านครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม ครั้งแรกไม่ครบร้อยละ 60 ในการประชุม
ครั้งต่อไปให้ใช้สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่ต้องไม่ น้อยกว่าร้อยละ 20 ระยะเวลาในการก าหนดประชุม
ประชาคมหมู่บ้านให้เป็นไปตามความเหมาะสมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นๆ 
  2.1.2 ประชาคมต าบลหมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในต าบล เพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่จัด
ให้มีการประชุมประชาคมต าบล (ทุกหมู่บ้าน) 
   การประชุมประชาคมต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ใช้สัดส่วนระดับต าบล ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม
โดยรวมจะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ 60 กรณีท่ีจัดให้มีการประชุมเพ่ือประชาคมต าบลครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม ครั้งแรกไม่ครบร้อยละ 60 ในการประชุมครั้งต่อไป
ให้ใช้สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่ต้องไม่ น้อยกว่าร้อยละ 20 ระยะเวลาในการก าหนดประชุมประชาคม
ต าบลให้เป็นไปตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นๆ 
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   การประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมต าบล วิธีการประชุม การน าเสนอข้อมูลการประชุม รูปแบบและวิธีการการประชุมต่างๆ 
ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  การประชุมประชาคม ต าบลให้ด าเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และน าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ .ศ. ๒๕๒๖
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   การประชุมประชาคมต าบลต้องผ่านกระบวนการประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ก่อนทุกครั้ง 
   การคัดเลือกสัดส่วนประชาคมให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล หัวหน้าส่วน การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับหัวหน้าส านัก หัวหน้าส่วน /ผู้อ านวยการกอง และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (ถ้ามี) ร่วมกัน
คัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมสัดส่วนระดับหมู่บ้านและสัดส่วนระดับต าบล 
 2.2 ส าหรับเทศบาลต าบล 
  2.2.1 ประชาคมชุมชน หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ใน ชุมชนของเทศบาลต าบล เพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วม
รับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาลต าบล  ซ่ึงเทศบาลต าบลมีหน้าที่จัดให้มี
การประชุมประชาคมชุมชน ทุกชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 
   การประชุมประชาคม ชุมชน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลต าบล  ให้ใช้สัดส่วนระดับ ชุมชน ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมโดยรวม
จะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ 60 กรณีท่ีจัดให้มีการประชุมเพ่ือประชาคม ชุมชนครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม ครั้งแรกไม่ครบร้อยละ 60 ในการประชุมครั้งต่อไปให้ใช้
สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ของ เทศบาลต าบล  แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ระยะเวลาในการก าหนดประชุมประชาคม ชุมชนให้เป็นไป
ตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลนั้นๆ  
  2.2.2 ประชาคมชุมชนต าบลหมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในต าบลหรือชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลต าบล เพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วม
ตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาลต าบล  ซ่ึง
เทศบาลต าบลมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมประชาคมชุมชนต าบล (ทุกหมู่บ้าน/ทุกชุมชน) 
   การประชุมประชาคม ชุมชนต าบล  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบล ให้ใช้สัดส่วนระดับต าบล ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม
โดยรวมจะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ 60 กรณีท่ีจัดให้มีการประชุมเพ่ือประชาคมชุมชนต าบลครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมครั้งแรกไม่ครบร้อยละ 60 ในการประชุมครั้ง
ต่อไปให้ใช้สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ของเทศบาลต าบล แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ระยะเวลาในการก าหนดประชุมประชาคมชุมชน
ต าบลให้เป็นไปตามความเหมาะสมของเทศบาลต าบลนั้นๆ 
   การประชุมประชาคมชุมชน การประชุมประชาคมชุมชนต าบล วิธีการประชุม การน าเสนอข้อมูลการประชุม รูปแบบและวิธีการการประชุม
ต่างๆ ในการประชุม ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนต าบล ให้ด าเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และน าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ .ศ. ๒๕๒๖
มาใช้โดยอนุโลม 
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   การประชุมประชาคมชุมชนต าบล ต้องผ่านกระบวนการประชุมประชาคมชุมชนทุกชุมชน ก่อนทุกครั้ง 
   การคัดเลือกสัดส่วนประชาคม ให้นายกเทศมนตรีร่วมกับรองนายกเทศมนตรีทุกคน ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของ เทศบาลต าบล
ระดับหัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกอง และรองปลัดเทศบาล (ถ้ามี) ร่วมกันคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมสัดส่วนระดับชุมชนและสัดส่วนระดับต าบล 
 2.3 ส าหรับเทศบาลเมือง  
  2.3.1 ประชาคมชุมชน หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ใน ชุมชนของเทศบาลเมือง เพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วม
รับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาลเมือง  ซ่ึงเทศบาลเมืองมีหน้าที่จัดให้มี
การประชุมประชาคมชุมชน ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมือง 
   การประชุมประชาคม ชุมชน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง ให้ใช้สัดส่วนระ ดับชุมชน ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมโดยรวม
จะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ 60 กรณีท่ีจัดให้มีการประชุมเพ่ือประชาคม ชุมชนครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม ครั้งแรกไม่ครบร้อยละ 60 ในการประชุมครั้งต่อไปให้ใช้
สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ของ เทศบาลเมือง แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ระยะเวลาในการก าหนดประชุมประชาคมชุมชนให้เป็นไป
ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองนั้นๆ  
  2.3.2 ประชาคมชุมชนเมืองหมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ใน ต าบลหรือชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล เมืองเพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วม
ตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาลเมือง ซ่ึง
เทศบาลเมืองมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมประชาคมชุมชนเมือง (ทุกหมู่บ้าน กรณีมีหมู่บ้าน/ทุกชุมชน) 
   การประชุมประชาคมชุมชนเมือง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง ให้ใช้สัดส่วนระดับเมือง ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมโดยรวม
จะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ 60 กรณีท่ีจัดให้มีการประชุมเพ่ือประชาคมชุมชนเมืองครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม ครั้งแรกไม่ครบร้อยละ 60 ในการประชุมครั้งต่อไปให้
ใช้สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ของเทศบาลเมือง แต่อย่างน้อยต้องไมน่้อยกว่าร้อยละ 20 ระยะเวลาในการก าหนดประชุมประชาคมชุมชน
เมืองให้เป็นไปตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองนั้นๆ 
   การประชุมประชาคมชุมชน การประชุมประชาคมชุมชนเมือง วิธีการประชุม การน าเสนอข้อมูลการประชุม รูปแบบและวิธีการการประชุม
ต่างๆ ในการประชุม ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชน เมืองให้ด าเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และน าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ .ศ. ๒๕๒๖
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   การประชุมประชาคมชุมชนเมืองต้องผ่านกระบวนการประชุมประชาคมชุมชนทุกชุมชน ก่อนทุกครั้ง 
   การคัดเลือกสัดส่วนประชาคม  ให้นายกเทศมนตรีร่วมกับรองนายกเทศมนตรีทุกคน ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของ เทศบาลเมือง
ระดับหัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกอง และรองปลัดเทศบาล (ถ้ามี) ร่วมกันคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมสัดส่วนระดับชุมชนและสัดส่วนระดับเมือง 
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 2.4 ส าหรับเทศบาลนคร 
  2.4.1 ประชาคมชุมชน หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนของเทศบาลนครเพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับ
ประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาลนคร ซ่ึงเทศบาลนครมีหน้าที่จัดให้มีการ
ประชุมประชาคมชุมชน ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนคร 
   การประชุมประชาคม ชุมชน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล นคร ให้ใช้สัดส่วนระดับชุมชน ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมโดยรวม
จะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ 60 กรณีท่ีจัดให้มีการประชุมเพ่ือประชาคม ชุมชนครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม ครั้งแรกไม่ครบร้อยละ 60 ในการประชุมครั้งต่อไปให้ใช้
สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ของ เทศบาลนคร แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ระยะเวลาในการก าหนดประชุมประชาคมชุมชนให้เป็นไป
ตามความเหมาะสมของเทศบาลนครนั้นๆ  
  2.2.2 ประชาคมชุมชนนครหมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ใน ต าบลหรือชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล นครเพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วม
ตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ เทศบาลนคร ซ่ึง
เทศบาลนครมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมประชาคมชุมชนนคร (ทุกชุมชน) 
   การประชุมประชาคมชุมชนนคร เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล นคร ให้ใช้สัดส่วนระดับนคร ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมโดยรวม
จะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ 60 กรณีท่ีจัดให้มีการประชุมเพ่ือประชาคม ชุมชนนครครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม ครั้งแรกไม่ครบร้อยละ 60 ในการประชุมครั้งต่อไปให้
ใช้สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ของ เทศบาลนคร แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ระยะเวลาในการก าหนดประชุมประชาคมชุมช นนครให้
เป็นไปตามความเหมาะสมของเทศบาลนครนั้นๆ 
   การประชุมประชาคมชุมชน การประชุมประชาคมชุมชน นคร วิธีการประชุม การน าเสนอข้อมูลการประชุม รูปแบบและวิธีการการประชุม
ต่างๆ ในการประชุมประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนนครให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๘ และน าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ .ศ. ๒๕๒๖มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
   การประชุมประชาคมชุมชนนครต้องผ่านกระบวนการประชุมประชาคมชุมชนทุกชุมชน ก่อนทุกครั้ง 
   การคัดเลือกสัดส่วนประชาคม  ให้นายกเทศมนตรีร่วมกับรองนายกเทศมนตรีทุกคน ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาลนคร
ระดับหัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกอง และรองปลัดเทศบาล (ถ้ามี) ร่วมกันคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคมสัดส่วนระดับชุมชนและสัดส่วนระดับนคร 
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3. ประชาคมท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 3.1 การประชุมประชาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.1.1 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ให้ด าเนินการตามข้อ 2.1.1 
  3.1.2 การประชุมประชุมคมต าบลกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการประชุมประชาคมต าบล ให้ด าเนินการตาม ข้อ 2.1.2 
 3.2 การประชุมประชาคมในเขตเทศบาลต าบล 
  3.2.1 การประชุมประชาคมชุมชนกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการประชุมประชาคมชุมชน ให้ด าเนินการตาม ข้อ 2.2.1 
  3.2.2 การประชุมประชาคมชุมชนต าบลกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการประชุมประชาคมชุมชนต าบล ให้ด าเนินการตาม ข้อ 2.2.2 
 3.3 การประชุมประชาคมในเขตเทศบาลเมือง 
  3.3.1 การประชุมประชาคมชุมชนกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการประชุมประชาคมชุมชน ให้ด าเนินการตาม ข้อ 2.3.1 
  3.3.2 การประชุมประชาคมชุมชนเมืองกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการประชุมประชาคมชุมชนเมือง ให้ด าเนินการตาม ข้อ 2.3.2 
 3.4 การประชุมประชาคมในเขตเทศบาลนคร 
  3.4.1 การประชุมประชาคมชุมชนกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการประชุมประชาคมชุมชน ให้ด าเนินการตาม ข้อ 2.4.1 
  3.4.2 การประชุมประชาคมชุมชนนครกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการประชุมประชาคมชุมชนนคร ให้ด าเนินการตาม ข้อ 2.4.2 
 3.5 การประชุมประชาคมระดับอ าเภอ 
  3.5.1 ประชาคมชุมชน หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ใน หมู่บ้าน ชุมชน ต าบล ทุกแห่งในเขตอ าเภอเพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจ
ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมประชาคมอ าเภอ ประกอบด้วยหมู่บ้าน ชุมชน ต าบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตอ าเภอ 
  3.5.2 การประชุมประชาคม อ าเภอ  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้ใช้สัดส่วนระดับ อ าเภอ  ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วม
ประชุมโดยรวมจะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ 60 กรณีท่ีจัดให้มีการประชุมเพ่ือประชาคม อ าเภอครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม ครั้งแรกไม่ครบร้อยละ 60 ในการประชุม
ครั้งต่อไปให้ใช้สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ของ อ าเภอ แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ระยะเวลาในการก าหนดประชุมประชาคมชุมชนให้
เป็นไปตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นๆ 
 3.6 การประชุมประชาคมระดับจังหวัด 
  3.6.1 ประชาคมชุมชน หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ใน หมู่บ้าน ชุมชน ต าบล  อ าเภอทุกแห่งในเขตจังหวัดเพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วม
ตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา  ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมประชาคมจังหวัด ประกอบด้วยหมู่บ้าน ชุมชน ต าบล อ าเภอทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัด 
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  3.6.2 การประชุมประชาคม จังหวัด  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ใช้สัดส่วนระดับ จังหวัด  ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วม
ประชุมโดยรวมจะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ 60 กรณีท่ีจัดให้มีการประชุมเพ่ือประชาคม จังหวัดครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม ครั้งแรกไม่ครบร้อยละ 60 ในการประชุม
ครั้งต่อไปให้ใช้สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ของ จังหวัด แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ระยะเวลาในการก าหนดประชุมประชาคมชุมชนให้
เป็นไปตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นๆ 
  การประชุมประชาคมชุมชน การประชุมประชาคมจังหวัด วิธีการประชุม การน าเสนอข้อมูลการประชุม รูปแบบและวิธีการการประชุมต่างๆ ในการ
ประชุมประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนนครให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ และ
น าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ .ศ. ๒๕๒๖มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
  การประชุมประชาคมจังหวัดต้องผ่านกระบวนการประชุมประชาคมอ าเภอทุกอ าเภอ  ก่อนทุกครั้ง กรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีต้องมีรายละเอียดและความชัดเจนมากขึ้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมชุมชน ประชาค มต าบลก็ได้ตามความ
เหมาะสม 
  การคัดเลือกสัดส่วนประชาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระดับหัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกอง และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ถ้ามี) ร่วมกันคัดเลือกสัดส่วนการ
ประชุมประชาคมสัดส่วนระดับอ าเภอและสัดส่วนระดับจังหวัด 
4. ประชาคมเมืองพัทยา 
 การประชุมประชาคมท้องถิ่นเมืองพัทยา มี 2 ระดับ คือ ในระดับชุมชน และระดับชุมชนเมืองพัทยา โดยให้น ารูปแบบและวิธีการต่างๆ ของเทศบาลต าบล 
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
5. อ่ืนๆ 
 การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกระดับ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดวัน เวลา และสถานที่โดยค านึงถึงความ
สะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมและท าการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และให้ท าการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  และด าเนินการ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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อ้างอิง 
1. ประชาคมตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง ชุมชน กลุ่มชนซึ่งอยู่รวมกันและมีการติดต่อสัมพันธ์กัน  
2. ท้องถิ่นตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 หมายถึง ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะซึ่งเน้นถึงลักษณะทางสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และทางธรรม ชาติที่มี
 ความเป็นขอบเขตเฉพาะพื้นที่นั้นๆเป็นส าคัญและยังมีความหมายที่ก าหนดขอบเขตของพื้นที่ระดับย่อยตามเขต การปกครองหรือเป็นหน่วยงานระดับรองไปจากหน่วยงานใหญ่
 ได้แก่ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอจังหวัด เป็นต้น 
3. หมู่บ้าน ต าบล ความหมายตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 3324 ลว 10 ตุลาคม 2548 เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการเตรียมการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 53/1 วรรคหนึ่ง มาตรา 53/1 วรรคสี่  และมาตรา 61/1  
6. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคสอง   
7. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 และมาตรา 45/1  
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 48 และมาตรา 62  
9. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 46  (1)  มาตรา 69/1 และมาตรา 70 
10. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (1)และมาตรา 17 (1) (2) และ (3) 
11. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มาตรา 6 
12. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2551 มาตรา 18 วรรคหนึ่ง และมาตรา 19 วรรคหนึ่ง  
13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541ข้อ 22 
14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 89 วรรคแรก 
15. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  มาตรา 4  และมาตรา 9 
16. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3161 เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว 12 ตุลาคม 2553 
17. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2150 เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว  27 พฤษภาคม 2556  
18. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2029 เร่ือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลว 25 กรกฎาคม 2557 
19. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
20. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  
21. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ 

------------------------------------ 
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แนวทางพิจารณาเพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 
----------------------------- 

 

 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อม ในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 กระทรวงมหาดไทย 
จึงขอซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอ งส่วนท้องถิ่นใน
ส่วนของแนวทางพิจารณาเพื่อประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล 
  1. ยุทธศาสตร์หลัก 
   1.1ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
   1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   
   1.3 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน    
   1.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
   1.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อ มโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  
   1.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
   1.7 ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้
เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง  
   1.8 ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความ
มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก   
   1.9 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน  
  2. การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
   การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ได้ก าหนดประเดน็ที่เห็นควรด าเนินการ จ านวน 17 เรื่อง ประกอบด้วย 
   2.1 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์
   2.2 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   2.3 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
   2.4 การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
   2.5 การจัดการปญัหาที่ดินท ากิน 
   2.6 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
   2.7 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
   2.8 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   2.9 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   2.10 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
   2.11 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   2.12 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
   2.13 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
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   2.14 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
   2.15 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   2.16 การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
   2.17 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  3. ค่านิยมหลักของคนไทย 
  3.1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
  3.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
  3.3 กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
  3.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
  3.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
  3.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
  3.7 เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
  3.8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
  3.9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  3.10 รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และ
ขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
  3.11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
 3.12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 2. นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
  พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐขึ้นเพ่ือ 
เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไป
จากสังคมอีกท้ังยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้ง
ปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่
ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ  จึงมีแนวคิดในเรื่องของ
ความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนา ชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น 
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม 
รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...”  
 3. การพัฒนาท้องถิ่นด้านอ่ืนๆ ตามอ านาจ หน้าที่ 
  3.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   3.1.1 งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง น าข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก
และทางน้ าในพ้ืนที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการลงทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพื่อมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และทราบว่าถนนสายใด
อยู่ในสภาพใดและจ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อใด เพื่อก าหนดไว้เป็นแผนงานโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
   3.1.2 งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณา
การเพ่ือป้องกันน้ าท่วม ในฤดูน้ าหลาก และการขาดน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ให้ส ารวจข้อมูล



[3] 
 

แหล่งน้ าโดยระบุพิกัดท่ีตั้ง ทางภูมิศาสตร์สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค 
เพ่ือวางแผนบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมในแผนพัฒนาสามปีตลอดจนส ารวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าสภาพเครื่องสูบน้ า สถานีสูบน้ า คลองส่งน้ า หากจ าเป็นต้องซ่อมแซม ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (การระบุ
ที่ตั้งพิกัดทางภูมิศาสตร์ ของโครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ า เพ่ือป้องกันการด าเนินการใน
พ้ืนที่ซ้ าซ้อน และเตรียม ความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกตามแนวทางของ
ส านักงบประมาณ) 
   3.1.3 งานด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคารควรน าผังเมือง /ผังชุมชนมาเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผน  
  3.2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   3.2.1 งานด้านการส่งเสริมอาชีพ ควรให้ความส าคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้
สามารถมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย และส าหรับกลุ่มท่ีไม่มีงานท าควรส่งเสริมให้เกิดอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุ และผู้พิการมีงานท าเพ่ือให้สามารถด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม  
    จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะด้า นการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้
ความส าคัญกับข้อมูลของการท านา เช่น จ านวนครัวเรือน จ านวนไร่ ผลผลิต ต้นทุนการผลิต เป็นต้น ข้อมูลแหล่งน้ า 
เช่น แหล่งน้ าเขตชลประทาน แหล่งน้ านอกเขตชลประทาน ปริมาณน้ าฝน การน าไปใช้เพื่อการเกษตรประเภทการ
ท านา เป็นต้น โดยอาจจัดท าเป็นยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาก็ได้ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น          
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
   3.2.2 งานด้านสวัสดิการสังคม 
    (๑) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อๆ ไปอย่างทั่วถึง โดยมี
การจัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการคาดการณ์จ านวนของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า และก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปีนอกจากนี้ควรให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุเช่นกัน 
   (๒) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญในการจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้พิการ 
   (๓) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม่ เพื่อเป็น
ข้อมูลก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีนอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่น พิจารณาน าแผนงานโครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม 
   (๔) การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย 
  3.2.3 งานด้านการศึกษา ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการ
ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  3.2.4 การส่งเสริมสนับสนุนด้าน สิทธิมนุษยชน การรักษาสิท ธิ์ที่ประชาชนสมควรได้รับ
ด้วยความเท่าเทียมกัน  ควรให้ความส าคัญในการจัดท าแผนสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข ด้าน
การศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านที่อยู่อาศัย ด้านวั ฒนธรรมและศาสนา ด้าน
ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการขนส่ง ด้านการเมืองการปกครอง ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ด้านความมั่นคงทางสังคม เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.2/ว 867 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558   
  3.2.5 งานด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกัน
และระงับการระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 
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  3.2.6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   (1) งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาค
พลเมืองการพัฒนาศักยภาพ ผู้น าชุมชนสนับสนุนการจัดท าระบบข้อมูล ข่าวสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพ่ือ การพัฒนาชุมชนความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ 
   (2) งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุ ติธรรม เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ ลดและยุติปัญหาข้อขัดแย้ง สร้างความมั่นคงเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น โดยการ
เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของประชาชนและ
สังคม ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกความรักสามัคคีของคนในชาติ รวมถึงการ ประนอมข้อพิพาทและการช่วยเหลือ
ทางด้านข้อกฎหมายให้ประชาชนในท้องถิ่น  
  3.3 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   3.3.1 ข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่นให้น าข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น เช่น 
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้งภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟป่า ภัยจาก
อากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจ
เกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเคยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากสาธารณภัย
ดังกล่าว ควรหามาตรการเชิงป้องกัน และก าหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี  เช่น  (1) การส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยของผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณ
ภัย (2) การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก าหนดชั้นการบังคับบัญชา การตัดสินใจและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสาธารณ และ (3) การจัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ 
   3.3.2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากปัจจุบันได้
เกิดสถานการณ์ปัญหาหมอกควันข้ามแดนประเทศเพ่ือนบ้านส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี
และการคมนาคมทางอากาศ  ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอดควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นการเตรียมความพร้อมรับ มือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงันที่ 2 พฤศจิกายน 2558   
   3.3.3 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  เพ่ือให้การแก้ไข
ปัญหาและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 2555 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
   3.3.4 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ให้ส ารวจจุดที่มักเกิดเหตุ ร้าย ภัยอันตราย
จากกลุ่มมิจฉาชีพ และ หามาตรการป้องกันเพื่อลดจ านวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีการติดตั้งกล้อง วงจรปิดให้ส ารวจสภาพความสมบูรณ์ของการใช้งาน หากจ าเป็นต้องซ่อมแซมขอให้เร่ง
ด าเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี   
  3.4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   3.4.1 งานด้านการส่งเสริมการลงทุน  ควรส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้
เกิดข้ึนแก่คนในชุมชน เพื่อ เพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   3.4.2 งานด้านการส่งเสริมการเกษตร การให้การสนับสนุน ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศก.บต.) และควรพิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่อาทิการ
ให้ความรู้ทางวิชาการ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การจ าหน่ายผลผลิต การช่วยเหลือหาพันธุ์พืช การบ ารุงรักษาดิน 
จัดหาปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่ า และการแปรรูปเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ 
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   3.4.3 งานด้านการพาณิชยกรรม  กรณีเทศบาลให้ส ารวจจุดหาบเร่แผงลอย ว่าสามารถ
ขยายจุดผ่อนปรนเพ่ิมข้ึนได้อีกหรือไม่ หรืออาจส ารวจหาสถานที่ท่ียังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะสมกับ
การค้าขาย และเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือสร้างรายได้ท่ีมั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย  
   3.4.4 งานด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิต อันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น อาจก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวหรือแนว
ทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน 
เช่น การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการ
ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวโดยการอาสาสมัคร 
  3.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าและน้ า การฟ้ืนฟู
สภาพและคุณภาพการป้องกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้นไปและการน ากลับมาใช้ใหม่ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพให้เอ้ือต่อการด ารงชีวิตเกิดความสมดุลในการพัฒนาและเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศควรเป็นการร่วมมือกันด าเนินการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ
อย่างยั่งยืน 

  3.6 ด้านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.6.1 งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญา

ท้องถิ่นท้ังหมด สร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิด
แปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 

   3.6.2 การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตตลักษณ์ของท้องถิ่น 
   3.6.3 การอนุรักษ์ ท านุบ ารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่ 

 4. การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้กรอบนโยบายการบริหารและการพั ฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้อนุมัติจากหัวหน้าคณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ (หน .คสช .) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
2557โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” รวมทั้ง แนว
ทางการแก้ไข ปัญหาโดยสันติวิธี เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ของนโยบาย “มุ่งให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย 
ปราศจากเงื่อนไขการใช้ความรุนแรง  มีสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ ทุก
ภาคส่วนมีความเข้าใจ ไว้วางใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ” โดยมียุทธศาสตร์ด าเนินงาน ทั้งด้านความ
มั่นคงและด้านการพัฒนา และกลุ่มภารกิจงาน โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ พื้นที่เส ริมสร้าง
ความมั่นคง พื้นที่เร่งรัดการพัฒนา และพ้ืนที่เสริมสร้างการพัฒนา มีภารกิจงาน 7 กลุ่มภารกิจงาน ตามแผนปฏิบัติ
การการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ดังนี้ 
  4.1 กลุ่มภารกิจงานที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4.2 กลุ่มภารกิจงานที่ 2 งานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  
  4.3 กลุ่มภารกิจงานที่ 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/สิทธิมนุษยชน 
  4.4 กลุ่มภารกิจงานที่ 4 งานศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
  4.5 กลุ่มภารกิจงานที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่ และคุณภาพชีวิตประชาชน  
  4.6 กลุ่มภารกิจงานที่ 6 งานเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายฯ 
  4.7 กลุ่มภารกิจงานที่ 7 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
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 5. นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล/คสช. 
  5.1 การแก้ไข ปัญหายาเสพติดโดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู ้ผลิต ผู ้ค้าผู ้มี
อิทธิพล และผู ้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช ้กฎหมายอย ่างเคร ่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจ หน้าที่ ดังนี้ 
   5.1.1 สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า  ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผล
อย่างจริงจัง 
   5.1.2 สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริ การตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุก เกอร์ รวมทง้ัโรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพ
ติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
   5.1.3 สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
   5.1.4 ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) 
   ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู ้ป่วยที่ ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป ้องกันปั
ญหาด้วยการแสวงหาความร ่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ในการควบคุมและสกัดก้ัน ยาเสพติด สารเคมี และ
สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข ้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย ่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม ่ให้เข้าไปเกี่ยวข ้องกับยาเสพติดด ้วยการรวมพลังทุกภาคส ่
วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 
  5.2มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   โดยเสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
   5.2.1 ท าการส ารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดส ม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริตต า แหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 
   5.2.2 ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 
   5.2.3 ก าหนดวิธีด า เนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระท าผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 
   5.2.4 ส ารวจและจัดท า ข้อมูลการกระท า ผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
   5.2.5 จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง 5 ปี 
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   5.2.6 จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระท า
ผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวน 
   ให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนา
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 6. การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าบริการสาธารณะ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามประกาศ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง การท าความตกลง
ร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่  22 พฤษภาคม 2558 เป็นการท าความ
ตกลงร่วมมือกันในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งข้ึนไป ซึ่งอาจเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้หากเป็นพื้นท่ีติดต่อกัน และประชาชนในพื้นท่ี
นั้นได้รับประโยชน์จากการท าบริการสาธารณะนั้นโดยตรง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  6.1 เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือเป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.2เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพ หรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ด าเนินการเอง หรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพ่ือเกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 7.การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ 
  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตาม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 โดยก าหนดให้มีลักษณะของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัดลักษณะการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระท าได้  แต่เฉพาะกรณีท่ีอยู่ในอ า นาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องด าเนินการเอง แต่ไม่สามารถด าเนินการเองได้ เป็นต้น 
 8. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 524 ลงวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2556  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดเพ่ือก าหนดแนวทาง 
วิธีการจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือให้
เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล 
  การจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการประชุมเพ่ือด าเนินการดังกล่าว โดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวั ด 
ผู้แทนจากส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อภิปรายให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาจังหวัดโดยองค์รวม ให้ประชาคมท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมโดยใช้สัดส่วนระดับจังหวัด เช่น นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทุกแห่ง ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าส านักงาน
จังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด าเนินการดังกล่าวแล้วให้แจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้หน่วยงาน
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ราชการ รัฐวิส าหกิจ องค์กรภาคประชาสังคม ประชาคมท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่
เกี่ยวข้องทุกแห่ง (รูปแบบ/ประชาคมท้องถิ่นจังหวัด ด าเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 
 9.การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและการจัดเก็บข้อมูล 
  9.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้ 
   9.1.1 สนับสนุนให้ ประชาชนในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันพิจารณา
โครงการพัฒนาของตนเองโดยแยกเป็น ๓ ระดับ คือ 
    (1) โครงการทีห่มู่บ้าน/ชุมชน สามารถด าเนินได้เองทั้งหมด 
    (2)โครงการที่ หมู่บ้าน/ชุมชนจะต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นบางส่วน 
    (3) โครงการที่ หมู่บ้าน /ชุมชนไม่สามารถด าเนินการเองได้จ าเป็นต้องให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ และรวบรวมโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยให้ส านัก/กอง/ส่วน/งาน ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และน าข้อมูลที่
ได้มาประสานกบัผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   9.1.2 องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และเมืองพัทยา จัดดประชุมประชาคมต าบล  
ประชาคมชุมชนต าบล ประชาคมเมือง ประชาคมนคร เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในภาพรวม
ของต าบล ชุมชนต าบล เมือง นคร และชี้แจงท าความเข้าใจยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พร้อมจัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริงของ หมู่บ้าน/
ชุมชน 
   9.1.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดประชุมประชาคม ท้องถิ่นระดับต าบล ชุมชนต าบล 
ชุมชนเมือง ชุมชนนคร ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน 2) โดยอาจด าเนินการพร้อม
การจัดประชุมอ่ืนๆ อาทิ การประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หรือ
จัดประชุมผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนั้น โดยด าเนินการก่อนที่จะประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   9.1.4 การจัดประชุมประชาคม ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการได้พร้อมกันกับการประชุมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจ
สอบถามหน่วยงานอื่นที่ด าเนินการอยู่ในพื้นที่และน าเรื่องเข้าประชุมพร้อมกันก็ได้ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการ
ท างาน 
   9.1.5 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล พ้ืนฐานเพ่ือการ
จัดท าแผน ที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ 
ให้ความเชื่อถือในการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
    (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และน าข้อมูลพื้นฐานที่จัดเก็บได้มาท าการประมวลผล และเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ ส าหรับโปรแกรม
การบันทึกและประมวลผลสามารถขอรับการสนับสนุนได้จาก ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด /อ าเภอ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  
   (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น าข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้
การสนับสนุนแก่หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและผู้ที่สนใจร้องขอ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
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   (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็น
ปัจจุบัน โดยท าการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะด าเนินการวางแผนและจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้ งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานได้ ตามความเหมาะสม จ าเป็น และประหยัด โดนต้องค านึงถึงสถานะทางการคลังของตนเองเป็นหลัก 

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


