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บทน ำ 
กำร   ท ำ      นำท        

 
 
1.1 ควา      า  

                                                 ท    ท                     า 
                ท          ท  ท ำ       ท                                   ท        การสาธารณะ 
                   ท        ท                  ท  ท    ท                              ีวิตและ 
                           ท                                       ท                     ท        
                              และ                                       ท        พ่ิม        
 
1.2  ล ักกำร ล      ล  

   ท        ท                                   ท า        ท                    อง 
    ท                                ท                    ำ                                
   ท        ท                                                      ทำ        ท        ององค์กร 
          ท                      ท                                              วัด             
           ำ                                          ท                     0        ำ          ทำ 
          ท        ท               ทำ                           ท  ง แก้ไขเพ่ิมเติม (    ท ี่ 3) 
                              ท        ท                   ดั            อวันที่ 25              
                                            ท   3        2561     ท                      ซึ่งมีผลใช้
บังคับ                                                  
 
1.3 ล              นำ 

          ท        ท              ทำ                      ท               8 
                       ท                       ท                                        ท องถิ่นท่ีมีการ  
ก า        ท              ท                                              ท      มีความ           
แผนพัฒนา           ท                                  ท                             ำ     
        ต าบล                                                 ำ                  าน  
         ฒนาท     ทำ              ำหรับ      ะมาณ        เป็นแผนที่มีความ                            
                   งการเพ่ิมเติม                           ท                        ท        
                 ๆ   งนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ชัดเจน และ                      

มีลักษณะเฉพาะตัวที่จะต้องด าเนินการให้เกิดผล  
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 5 ปี    
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี   
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1.4 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น  
1. เพ่ือให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชน             

โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันและสนับสนุน 
2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ              

การจัดท างบประมาณประจ าปี  
3. เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทาง รวมทั้งเพ่ือเป็นการประเมินผลการพัฒนาว่าสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายหรือไม่  
4. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมแผนงาน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุ                        

ในเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีท่ีได้รับงบประมาณ 

1.5 ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น      
ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอยู่หลายประการ สามารถสรุปได้ ดังนี้  
1. การบรรลุจุดมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้                    

ซึ่งการบรรลุ จุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวางแผน เพราะการ
วางแผนทุกครั้งย่อมต้องมีจุดหมายปลายทางที่ก าหนดไว้ ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้มีความชัดเจน ก็จะช่วยให้การ
ปฏิบัติตามแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี  

2. เกิดความประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา               
เพ่ือคิด วิธีการให้องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด าเนินมี
ความ สอดคล้องต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ท าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์                
จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความ 
ประหยัด 

3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of uncertainty) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการ             
ลดความ ไม่แน่นอนในอนาคตลง เนื่องจากการใช้จ่าย และการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขึ้นอยู่
กับ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวม การวางแผนปฏิบัติการจึงช่วยให้เกิดความแน่นอนในการ              
ใช้ งบประมาณ เนื่องจากผ่านการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง  

4. ผู้บริหารท้องถิ่นใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) การด าเนินกิจการ                    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ต้องด าเนินการ               
คู่กัน และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การควบคุมจะท าให้การใช้งบประมาณและการด าเนินโครงการสัมพันธ์กัน  

5. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นช่วยให้
สร้างความมั่นใจในเรื่องความเป็นเอกภาพ ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคต ท าให้
กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการประสานงานที่ดีในองค์การบริหารส่วนต าบลและในพ้ืนที่
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลรวมทั้ง เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายอีกด้วย  

6. แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินกิจการต่างๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคต่อกัน 

7. เพ่ือให้สามารถตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรด้านการบริหารที่มีอยู่
อย่างจ ากัดได้อย่างถูกต้อง  
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8. สามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยั่งยืนในการ

พัฒนา  
9. สามารถน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติได้ตรงกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายตามกลยุทธ์                

ทีก่ าหนด  
10. ท าให้การด า เนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความต่อเนื่อง ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว                      

(สามารถ ยืดหยุ่นได้) มีเอกภาพ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างระบบการติดตามประเมินผล  
11. ส่งเสริมภาพพจน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลและท าให้บุคคลทั้งในและนอกเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลเกิดความเชื่อม่ันในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
1.6   วทำงกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

1.                                 ำเภอ                               ประสานแผน 
     ท                                                            ท              ำเภอ                      
ให้เป็นปัจจุบัน  

2.                                 ท                               ท     ิ่นในเขตจังหวัด 
ท                                      ท                       ท    การจัดท า        ท                   
                                                ท       ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัด และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเพ่ือจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดให้แล้วเสร็จ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ในเขตจังหวัดทราบ โดยกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเค้าโครงยุทธศาสตร์                   
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดให้ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนด   

3.                            ท            อ า                       ำดับ     ำคัญ 
                                           ท                     

4. ใ                          ท                                       ำดับ     ำคัญ 
                                          ำ       ท                              กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น                    ท                                                       าที่เกินศักยภาพให้
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดต่อไป  

 
1.7  แนวทำงกำ    ทำ      นำท        
 

1.                    ท                                           ท        
                        ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้เป็นปัจจุบัน 

2.                    ท                          ท                            ะชุม 
       ท               ทำ        ท      น       ท            ท        ท     ท      ท    ท 
0810.3/ 7467 ล    ท   14 ธันวาคม 2563 เรื่องแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
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รูปแบบกำรจัดประชำคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   

 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงขอซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในส่วนของรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น   
 หมายถึง การที่บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มาประชุมกันเพ่ือร่วมคิด                 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้                       
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ ในการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมระดับภาพรวม ดังนี้ 
  1) ประชาคมระดับต าบล ส าหรับ องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล  
  2) ประชาคมระดับเมือง ส าหรับเทศบาลเมืองและเมืองพัทยา 
  3) ประชาคมระดับนคร ส าหรับเทศบาลนคร 
  4) ประชาคมระดับจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด                     
 ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดวัน เวลา และสถานที่โดยค านึงถึง
ความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมและท าการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 
วัน และให้ท าการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  
 

รูปแบบกำรจัดประชำคมท้องถิ่น    
 เ พ่ือเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น                     
หรือการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดรูปแบบการประชาคมท้องถิ่นและประกาศให้มีการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ดังนี้  
 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
รำยกำร จ ำนวน 

(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกคน 
(2) ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือ
หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี  

5-10 คน 

(3) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี 3-5 คน 
(4) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) / สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่าย           
พลเรือน (อปพร.) / คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน /กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบล 

10-15 คน 
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 เทศบำลต ำบล 

รำยกำร จ ำนวน 
(1) สมาชิกสภาเทศบาล ทุกคน 
(2) ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีหน่วยงาน
ตั้งอยู่ในพื้นท่ี  

10-15 คน 

(3) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี 5-10 คน 
(4) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) / สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) / คณะกรรมการกองทุนชุมชน /กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพ้ืนที่
เทศบาลต าบล 

15-20 คน 

 
 เทศบำลเมือง 

รำยกำร จ ำนวน 
(1) สมาชิกสภาเทศบาล ทุกคน 
(2) ประธานชุมชน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐหรือ
เอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี  

15-20คน 

(3) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี 10-15 คน 
(4) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) / สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) / คณะกรรมการกองทุนชุมชน /คณะกรรมการชุมชน /                
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่เทศบาลเมือง 

20-30 คน 

  
 เทศบำลนคร 

รำยกำร จ ำนวน 
(1) สมาชิกสภาเทศบาล ทุกคน 
(2) ประธานชุมชน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐหรือ
เอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี  

20-30 คน 

(3) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี 10-15 คน 
(4) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) / สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่าย             
พลเรือน (อปพร.) / คณะกรรมการกองทุนชุมชน /คณะกรรมการชุมชน /                
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาลนคร 

20-30 คน 
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 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

รำยกำร จ ำนวน 
(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกคน 
(2) คัดเลือกจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10-15 คน 
(3) คัดเลือกจากประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10-15 คน 
(4) คัดเลือกจากปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10-15 คน 
(5) ประธานชุมชน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน 
หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี  

20-30 คน 

(6) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที ่ 10-15 คน 
(7) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) / สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) / คณะกรรมการกองทุนชุมชน  /คณะกรรมการชุมชน /                
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตจังหวัด 

10-15 คน 

 

หมำยเหตุ    
  -ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนนั้น ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่ม
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอแสดงความคิดเห็น               
มีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ได้ ทุกกรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  -สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นสามารถปรับจ านวนเพ่ิมมากขึ้นได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่เห็นสมควร 
  -ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศให้มีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และในการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสัดส่วนประชาคม
ท้องถิ่นท้ังหมด ทั้งนี้ให้นับรวมถึงจ านวนผู้ที่มาเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นท้ังหมด 

 -หากในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นไม่เป็นไปตามข้อ 3. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดรูปแบบการ
ประชาคมท้องถิ่นตามจ านวนที่มีจริงและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้การจัด
ประชุมประชาคมในครั้งถัดไป  เมื่อประชุมเสร็จสิ้นให้แจ้งผลการประชุมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบมากที่สุดเท่าที่
จะท าได้ และรายงานผลการประชุมให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย 

3.                    ท        ให้ด า                           โ           มีส่วนร่วมของ
ประชาชน         ท                    ทำ                              รับประโยชน์ ร่วม         
                                            ำ            ท            ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แ  ทำ       ำ                         ท                     โปร่งใส                ท      
     ท                     ำ                ท                           ท          เป็นข้อมูล
      ำเนินการของ            ๆ                    ซ้ า         ท างานส าหรับ            ชาคม 
ท                             ท        ท              ท                             ท    
       8 (         ท    )           

4.  ในการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดังนี้ 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 มีขั้นตอนดังนี้ 
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้ง

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เ พ่ือน ามาก าหนดแนว
ทางการ   จัดท าแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท า 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
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“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 

รูปแบบ ผ.ต่ำง ๆ และกำรน ำไปใช้  
1. แบบ ผ.01  คือ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้น าไปไว้             

เป็นแผ่นแรกของบัญชี โดยเรียงล าดับดังนี้  ผ.01 – ผ.01/1 – ผ.02 – ผ.02/1 – ผ.02/2 และ
สุดท้าย ผ.03) 

2. แบบ ผ.01/1 คือ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน                   
ให้เรียงล าดับต่อจาก แบบ ผ.01 

3. แบบ ผ.02 คือบัญชีโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ที่ต้องลงรายละเอียด                
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพ่ือน าไปจัดท า งบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ก็สามารถ
ด าเนินการได้ โดยไม่ต้อง “แก้ไข” หรือ “เปลี่ยนแปลงแผน”  ไปอยู่ใน แบบ ผ.02/2 

4. แบบ ผ.02/1 เป็นบัญชีโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและ
แผนพัฒนาชุมชุนมาด าเนินการ. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.02/1          
ไปจัดท างบประมาณรายจ่าย สามารถด าเนินการได้   

5. แบบ ผ.02/2 เป็นบัญชีโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. ,เทศบาล และเมืองพัทยา   
เสนอขอประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงาน อ่ืน) และลงรายละเอียด                
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยให้คณะกรรมการประสานแผน ฯ ระดับอ าเภอ ประชุมพร้อมกลั่นกรองแล้ว
จัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการจาก ผ.02/2  ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ                 
ระดับอ าเภอ เป็นผู้มีหน้าที่จัดส่งโครงการพัฒนาที่ขอประสาน โดยใช้เลขหนังสือของหน่วยงาน                
ของประธานการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ (จัดท างบประมาณ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ 
แบบ ผ.02 แบบ ผ.02/1 และแบบ ผ.02/2 โดยไม่ต้องแก้ไขแบบที่ใช้ 

6. แบบ ผ.03 คือบัญชีครุภัณฑ์.  โดยให้ลงรายละเอียด ดังนี้ 
  - แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน               
สังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
  -หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฎตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น ค่าครุภัณฑ์               
เป็นต้น 
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  -ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน  ครุภัณฑ์การศึกษา 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น 
 - เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) แสดงรายละเอียด จ านวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณหรือคุณลักษณะ                
ที่จ าเป็น เป็นต้น    

 
กรอบกำรประสำนโครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำร
จัดท ำแผนพฒันำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

1. โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ได้ประโยชน์และได้ท า
ความตกลงกันไว้ หมายถึง โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่ง ขึ้นไปจะต้อง
ด าเนินการร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่นหรือเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 

2. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา หมายถึง โครงการพัฒนาที่มีขนาด
โครงการใหญ่ ใช้งบประมาณจ านวนมากและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้โดย
โครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ได้ 

3. ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ หมายถึง โครงการพัฒนาที่ต้องใช้เทคนิคในการ
ด าเนินการตามโครงการค่อนข้างสูง หรือเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการก ากับ
ดูแล หรือเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการถึงจะบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ 

4. โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม หมายถึง โครงการพัฒนาที่
ด าเนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ท าให้สภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงหรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณีสภาพความเป็นอยู่ตามปกติ
ของประชาชนในวงกว้างเกินพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด หมายถึง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
ที่เกิดในวงกว้าง เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟป่า ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือป้องกัน
ภัยดังกล่าว หรือภัยอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สินการก่อความไม่สงบ การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดไม้ท าลายป่าหรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด เป็นต้น 

*รำยกำรที่ต้องปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 -การจัดท าโครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ เพื่อบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะภายใต้พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 66,67 และมาตรา 68 
 -การจัดท าโครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ เพ่ือบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ภายใต้พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 55,51,53,54 และมาตรา 56 

-การจัดท าโครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ เพ่ือบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ภายใต้พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16,17 
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 -ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2553 การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (3) ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ (4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และ                
การท่องเที่ยว (5) ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม                
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 และ                   
เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) และวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2552 

-ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท าความตกลง
ร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 และประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-ภารกิจถ่ายโอนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดเป็นการจัดท าบริการสาธารณะ และ
กิจกรรมสาธารณะ 

-โครงการพัฒนาท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อตกลงหรือร่วมด าเนินการหรือผูกมัดกับ
หน่วยงานราชกร รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ เป็นการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
 -การจัดท าแผนที่ภาษี การพัสดุที่เกี่ยวข้องที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ.2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ                       
ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีการแสดงอกที่สอดคล้องกับระดับความรู้
ความสามารถซึ่งพัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน ซึ่งมาตรา 8 ก าหนดให้ส านักงานหรือส านักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดร่วมมือส่งเสริม และประสานงานกับ อปท.และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติและให้ อปท.จัดท า
สรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 

-การสนับสนุนการด าเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ตามหน้าที่และอ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 แนวทำงตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
 

    22    ื่                                        ท                           ท     ิ่น
ด ำเนินกำร     ั้น            

(๑)                          ทำ        ท   ถ่ิ    ทำ            ท       ที่เพิ่มเติม 
                   ำ                       ท         
                 (                  ท                 ท                          ท      น 
ท            ำ                      ำ                    ท       ท                     กำรบริหำรส่วนต ำบล
                                          ำ                       ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562        

              ท       ท                                               ท      นดังกล่ำว                
ให้         ท                      ท                      ท                                นนับ                       
แต่   ท           ท                ”     

              ่                                          ท      ่         ำนำจของ
               ท         

ส ำ                      ำบ                   ท       ท                              ำบล 
                                        ต า                       ำบล       37 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562       
      เ            ท                                                       ท       ให้
ผู้      ท                 พ     ท                      ท                                                            
             ท           ท                 

                  เพ่ิมเติมหรือ                   ท       ท                         ำริ 
                                                     ท        ท         ำ               ท        
 ำ                      ำ          า         ท       ท                                              
     ำบล        7 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  

                     ท       ท                      ได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
 
กำรแก้ไข คือ การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์
หรือสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
 

 
 
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี 
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ข้อ  8  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 9 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
แนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด และจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

ข้อ 17 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา 
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ผู้บริหารท้องถิ่น อนุมัติและประกาศใช้ (กรณี อบต. ให้เสนอสภา อบต. เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน) 
 

ข้อ 18 ระยะเวลา
จัดท าหรือทบทวน 

อบต. เทศบาล เมืองพัทยา อบจ. 
ภายใน ต.ค. ภายใน ต.ค. ภายใน ต.ค. ภายใน พ.ย. 

ผู้มีอ านาจการขยายเวลา นายอ าเภอ 
ผู้ว่าฯ (กรณี ทต. อาจ
มอบนายอ าเภอ) 

ผู้ว่าฯ ผู้ว่าฯ 

 จังหวัดต้องแจ้ง มท. ทราบ 

 

กำรแก้ไข กำรเพิ่มเติม หรือกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ข้อ 21 การแก้ไข 

ผู้บริหารท้องถิ่น เห็นชอบ (แจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด) 
 

ข้อ 22 การเพ่ิมเติม 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่างแผนฯ ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลความจ าเป็น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

(กรณี อบต. ให้สภาพิจารณาด้วย) 
พิจารณาร่างแผนฯ 

ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ 
 

ข้อ 22/1 การเปลี่ยนแปลง 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(กรณี อบต. ให้สภาพิจารณาด้วย) 
พิจารณา/อนุมัติ ร่างแผนฯ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศใช้/ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ  
ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ 
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ข้อ 22/2 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
(กรณี อบต. ให้สภาพิจารณา) 

เห็นชอบ / ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ 

ข้อ 24, 25 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
• อนุมัติ / ปฏิบัติ 
• แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ อบจ. อ าเภอ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
• ประกาศภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
• อปท. ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบการจัดท างบประมาณ 

 

ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศใช้ (ประกาศภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่

ประกาศ และปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน) 
**ข้อ 27 จัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่ประกาศใช้งบประมาณ 

(ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจขยายเวลาจัดท าและแก้ไขแผน) 
 
 

 ฎ มำย ล        ท       ว       
-           ท        ท      ท      ท    ท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม              

       แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
-           ท        ท              ทำ                           ท        

        8 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
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1.8 เค้าโครงการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
 

เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
----------------------- 

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 (1) ด้านกายภาพ   
 (2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
 (3) ประชากร 
 (4) สภาพทางสังคม  
 (5) ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 (6) ระบบเศรษฐกิจ  
 (7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 (8) ทรัพยากรธรรมชาติ  
 (9) อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (1)  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
  (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (3)  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น    

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
  (1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
  (2)  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
  (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  (2) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  (3) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
  (4) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  
 
 
 
 
 

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

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของ......................................อ าเภอ............................จังหวัด...................... 

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

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 (1) ด้านกายภาพ  
   1)  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 
   .................................................................................................................................................... 
   2)  ลักษณะภูมิประเทศ 
   .................................................................................................................................................... 
   3)  ลักษณะภูมิอากาศ 
   .................................................................................................................................................... 
   4)  ลักษณะของดิน  
   .................................................................................................................................................... 
  
 (2) ด้านการเมือง/การปกครอง  
   1) เขตการปกครอง  
    .................................................................................................................................................... 
   2) การเลือกตั้ง  
    .................................................................................................................................................... 
 (3) ประชากร 
   1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และการคาดการณ์ในอนาคต) 
    .................................................................................................................................................... 
   2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
    .................................................................................................................................................... 
 (4) สภาพทางสังคม   
   1) การศึกษา  
    .................................................................................................................................................... 
   2) สาธารณสุข 
    .................................................................................................................................................... 
   3) อาชญากรรม 
    .................................................................................................................................................... 
   4) ยาเสพติด  
    .................................................................................................................................................... 
   5) การสังคมสงเคราะห์  
    .................................................................................................................................................... 
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 (5) ระบบบริการพื้นฐาน  
   1) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ) 
    .................................................................................................................................................... 
   2) การไฟฟ้า  
    .................................................................................................................................................... 
   3) การประปา 
    .................................................................................................................................................... 
   4) โทรศัพท์  
    .................................................................................................................................................... 
   5) ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
    .................................................................................................................................................... 
 (6) ระบบเศรษฐกิจ  
    1)  การเกษตร 
    .................................................................................................................................................... 
    2) การประมง  
    .................................................................................................................................................... 
    3) การปศุสัตว์  
    .................................................................................................................................................... 
    4) การบริการ  
    .................................................................................................................................................... 
    5) การท่องเที่ยว   
    .................................................................................................................................................... 
    6) อุตสาหกรรม  
    .................................................................................................................................................... 
    7) การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 
    .................................................................................................................................................... 
    8) แรงงาน  
    .................................................................................................................................................... 
 (7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
   1)  การนับถือศาสนา  
    .................................................................................................................................................... 
    2)  ประเพณีและงานประจ าปี  
    .................................................................................................................................................... 
    3)  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  
    .................................................................................................................................................... 
    4)  OTOP สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
    .................................................................................................................................................... 
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 (8) ทรัพยากรธรรมชาติ  
   1)  น้ า 
    .................................................................................................................................................... 
   2)  ป่าไม้  
    .................................................................................................................................................... 
   3)  ภูเขา  
    .................................................................................................................................................... 
   4)  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    .................................................................................................................................................... 
 (9) อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
    .................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
    .................................................................................................................................................... 
    2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับปัจจุบัน) 
    .................................................................................................................................................... 
    3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    .................................................................................................................................................... 
    4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    .................................................................................................................................................... 
  (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    1)  วิสัยทัศน์  
     .................................................................................................................................................... 
    2)  ยุทธศาสตร์ 
     .................................................................................................................................................... 
    3)  เป้าประสงค์ 
     .................................................................................................................................................... 
    4)  ตัวชี้วัด  
     .................................................................................................................................................... 
    5)  ค่าเป้าหมาย 
     .................................................................................................................................................... 
    6)  กลยุทธ์ 
     .................................................................................................................................................... 
    7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
     .................................................................................................................................................... 
    8)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     .................................................................................................................................................... 
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  (3) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
     ............................................................................................................................. ....................... 
   3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
     .................................................................................................................................................... 
  
ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
  (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม .............. .............. .............. .............. .............. 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ 
  1.1 แผนงาน
.............. 
  1.2 แผนงาน
.............. 
                ฯลฯ 

            

รวม             
2) ยุทธศาสตร์ 
  2.1 แผนงาน
................ 
  2.2 แผนงาน
................ 
                ฯลฯ 

            

รวม             
รวมทั้งสิ้น             

 
หมายเหตุ : แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้น าไปไว้เป็นแผ่นแรกของแบบต่าง ๆ (ผ.01 – ผ.02 – ผ.03 – ผ.03/1 และ
สุดท้าย ผ.04) 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

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

 
 
 
 
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า              
ที่ น า ม า จ า ก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชมุชน 
 
 
 
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

            

รวมทั้งสิ้น             
 
 
หมายเหตุ : แบบ ผ.02 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้เรียงล าดับต่อจาก แบบ ผ.01 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01/1 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)................................................................................................. .......... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์...................................................... .............................................................................. ........................ 
 1.1 แผนงาน................................................................................ ........................................................................ 

 
หมายเหตุ 1. แบบ ผ.01 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ที่ต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพ่ือน าไปจัดท า งบประมาณ
รายจ่าย 
            2. ทั้งนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.03 ไปของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ก็สามารถด าเนินการได้ โดยไม่ต้อง  “แก้ไข” หรือ 
“เปลี่ยนแปลงแผน”  ไปอยู่ใน แบบ ผ.04  

 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุ  

ประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

            
            

            
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 (ชื่อ อปท.) ................................................................. 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)................................................................................................. .......... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์...................................................... ....................................................................... ............................... 

 
 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.03/1 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชุนมาด าเนินการ 
             2. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.03/1 ไปจัดท างบประมาณรายจ่าย สามารถด าเนินการได้   โดยไม่ต้อง แก้ไข เพ่ิมเติม               หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

             
             

             
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… …………… - - -  

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

                                        ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (ชื่อ อปท.) ................................................................. 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)................................................................................................. .......... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์...................................................... ......................................................................................................  
 1.1 แผนงาน......................................................................................................................................................... 

 
หมายเหตุ 1. แบบ ผ.4 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. ,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงาน อื่น) และลง
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 2. ให้คณะกรรมการประสานแผน ฯ ระดับอ าเภอ ประชุมพร้อมกลั่นกรอง แล้วจัดเรียงล าดบัความส าคัญของโครงการจาก ผ.04  
            3. ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผน ฯ ระดับอ าเภอ เป็นผู้มีหน้าทีจ่ัดส่งโครงการพัฒนาที่ขอประสาน โดยใช้เลขหนังสือของหน่วยงานของประธาน ฯ 
            4. การน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปใช้ (จัดท างบประมาณ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ แบบ ผ.03 แบบ ผ.03/1 และแบบ ผ.03/2 โดยไม่ต้องแก้ไขแบบที่ใช ้
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่จะขอ
ประสาน 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

            
            

            
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบผ. 02/2 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
(ชื่อ อปท.) ............................................................ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

           
           
           
           
           
           

 รวม ............... ............... ............... ...............   
 
หมายเหตุ 1. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรปูแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงาน   
                 การศึกษา แผนงานสงัคมสงเคราะห ์เป็นต้น 
              2. หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามชื่อทีป่รากฎตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณา  
                  สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เช่น ค่าครุภัณฑ์ เป็นตน้ 
              3. ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการ  
                  พิจารณาสิง่ของที่จัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559 เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน   
                  ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น 
              4. เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) แสดงรายละเอียด จ านวน สถานที่ตัง้ ขนาด ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จ าเปน็ เป็นต้น 

แบบ ผ. 03 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
  (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  (2) การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  (3) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
  (4) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    1) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
       (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
   ................................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................ .................................... 
    2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
        (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
    ............................................................................................................................. ...................... 
    ........................................................................................................ ........................................... 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


