
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.3/ว 1239 

เร่ือง แนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนพฒันาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลงวนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2565 

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลกัการ: อ านวยความสะดวกใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นและประชาชน
ในทอ้งถิ่นเขา้มามีสว่นรว่มในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

หลกัการ: น าเทคโนโลยดีิจทิลั (Digital Literacy) 

มาใชใ้นการประชมุประชาคมทอ้งถิ่นหรอืประชมุคณะกรรมการต่าง ๆ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย



หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 1239 เร่ือง แนวทางการปฏิบติัตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ลงวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2565 

หลกัการ

ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ินเพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในทอ้งถ่ินตามรูปแบบการจัดประชาคมทอ้งถ่ิน รายละเอียดปรากฏในหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 7467  ลงวนัท่ี 14 ธันวาคม 2563 กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่อาจ
ด าเนินการจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ินไดใ้หด้ าเนินการดว้ยวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี

1

1.1 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ การประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือคณะท างานต่าง ๆ สามารถจัดประชุมผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกส์

1.2 ใช้หรือส่งข้อเสนอทางเอกสาร/ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนิกส/์การใช้แบบสอบถาม - ตอบรับข้อเสนอการพัฒนาท้องถิ่นใน

ระบบเอกสาร ซ่ึงการด าเนินการต้องแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยเปิดเผยอย่างน้อย 3 วัน และก าหนดเวลาใน
การ รับข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อย 7 วัน

1.1

1.2

2กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

(participation) 

หน้า 2-6
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2. การประสานแผนระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนั ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดกรอบการประสานแผนและห้วงระยะเวลาการประสาน                        
แผนให้สอดคลอ้งกับกระบวนการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั โดยองค์การบริหารส่วนจงัหวดัตอ้ง
ประกาศก าหนดกรอบการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินในระดบัอ าเภอ/จงัหวดั ตามกรอบการประสาน
โครงการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 7467 ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563  ในประกาศนอกจากกรอบการประสานโครงการพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้จะตอ้งประกาศหลกัเกณฑ์ วิธีการ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีตอ้งขอ
ประสานแผนท่ีเช่ือมโยงกบัการพฒันาจงัหวดัหรือกลุ่มจงัหวดัหรืออ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัใหแ้จง้ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทราบ ดว้ย

2

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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3. การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินด าเนินการอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธนัวาคม
ของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เม่ือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ินแลว้ให้ตรวจสอบและมี
ความเห็น แล้วจัดท าเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ินประจ าปี
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ  โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนั นบัแต่วนัลงนาม
ประกาศหรือนบัแต่วนัใหค้วามเห็นดงักล่าว

3

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



4. การน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบติั ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ ดงัน้ี4

4.1 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใชแ้ผนพฒันา
ทอ้งถ่ินเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมี้การปฏิบติั
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามโครงการพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน หรือเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

4.2 แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2566 - 2570 ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชแ้ผนพฒันา
ทอ้งถ่ินเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้ งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ตามโครงการพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาท้องถ่ินหรือเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

4.1

4.2

5กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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5. การประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน คณะอนุกรรมการ การประชุมประชาคม
ทอ้งถ่ินหรือคณะท างานต่าง ๆ ท่ีไดรั้บแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือ
ค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัการประชุมเพื่อน าผลจากการประชุมเป็นแนวทาง
ปฏิบติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อรับทราบนโยบายในการท างาน ประชุมช้ีแจง
หลกัเกณฑต่์าง ๆ หรือซกัซ้อมความเขา้ใจในระเบียบวิธีปฏิบติัต่าง ๆ รับทราบปัญหาและรับฟัง
ปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาขอ้ยติุ ประสานงานหรือแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ให้องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเบิกค่าใช้จ่ายได ้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 

5

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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สดัสว่น 

ประชาคมทอ้งถ่ิน

ระดบั
ต าบล

ระดบั 
เมือง

ระดบั 
นคร

ระดบั
จงัหวดั

18-30 คน + สมาชิกสภา อบต.

30-45 คน + สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

45-65 คน + สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

(83 คน)

(57 คน)

50-75 คน + สมาชิกสภาเทศบาลนคร

(99 คน)

70-105 คน + สมาชิกสภา อบจ.

ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของสัดส่วนประชาคมท้องถ่ิน

ตวัอย่างจ านวนสดัส่วนประชาคมทอ้งถิน่ที่พึงมงมี

1.1 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ินเพื่อใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ินของประชาชนในท้องถ่ินหรือผูมี้ส่วนได้เสียในท้องถ่ินตามรูปแบบการจัด
ประชาคมทอ้งถ่ิน รายละเอียดปรากฏในหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 7467 
ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563

1. การจดัประชุมประชาคมท้องถิน่

รายละเอยีดน าเสนอ
หน้า 7-72

ประชาคมทองถิ่นภาพรวม participation
partnerships
stakeholders

good governance

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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แบบนีก้ไ็ด้

1) ในการประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน คณะอนุกรรมการ การประชุมประชาคมทอ้งถ่ินหรือคณะท างานต่าง ๆ สามารถจดัประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ได้

2) ใชห้รือส่งขอ้เสนอทางเอกสาร/ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์/การใชแ้บบสอบถาม-ตอบรับขอ้เสนอการพฒันาทอ้งถ่ินในระบบเอกสาร ซ่ึงการ
ด าเนินการในลกัษณะดงักล่าวน้ีตอ้งแจง้ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดท้ราบโดยเปิดเผยอยา่งนอ้ย 3 วนั และก าหนดเวลาในการรับขอ้เสนอเพื่อ
การพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ย 7 วนั

เช่น จดัประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference/VDO Conference) หรือผ่านทาง Mobile Phone หรือใชร้ะบบออนไลน์ผ่าน
ระบบแอพพลิเคชนัซูม (Zoom Meeting) หรือผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting/Zoom Cloud Meeting 

เอกสารแบบฟอร์มทีใ่ช้สอบถาม-ตอบรับข้อเสนอการพฒันาท้องถิ่นส าหรับประชาชน   อย่างน้อย ต้องมี
ประเดน็ปัญหา

สาเหตุของปัญหา

แนวทางการแก้ไขหรือสิ่งที่ประชาชนต้องการให้ด าเนินการ

สถานที่ด าเนินการ
อปท.ตอ้งก ำหนดแบบเองตำม
ควำมเหมำะสมของแต่ละพืน้ที่

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

1.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่อาจด าเนินการจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ินไดต้ามขอ้ 1.1   (ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 7467 ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563) ใหด้ าเนินการดว้ยวธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึงได ้ดงัต่อไปน้ี
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1.3 ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

โดยการน าเค ร่ืองมือ อุปกรณ์ และ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น 

คอมพิวเตอ ร์  โทรศัพท์   แท็บ เล็ต

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ 

มาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุในการจัดท า

ห รื อ ทบ ท วน  ก า ร เ พ่ิ ม เ ติ ม  ก า ร

เปล่ียนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนา

ท้องถิ่น รวมถึงการใช้แอพพลิเคช่ันเพ่ือ

บริการประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

น าเทคโนโลยีดิจิทลั         

(Digital Literacy) มาใชใ้นการ

ประชมุประชาคมทอ้งถิน่

หรือประชมุคณะกรรมการต่าง ๆ

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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1.4 การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในรูปแบบใด ๆ  หากสดัส่วนประชาคม

ท้องถิ่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 

เพราะเหตุใด ๆ กต็าม เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดโอกาสในการ

สื่อสารเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบเป็นการทั่วไปและเปิดเผยแล้ว ก็

ให้ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ตามปกติ และให้จัดท าประกาศแจ้ง

ผลการประชุมประชาคมท้องถิ่นให้ประชาชนได้ทราบโดยเปิดเผยภายใน 7 วัน 

นับแต่วันที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นสิ้นสุดลง ทั้งน้ี ให้ปิดประกาศผลการ

ประชุมไว้  ณ ที่ท  าการหรือส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงใน

เวบ็ไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานที่อื่นที่เหน็ว่ามีความ

เหมาะสม

สัดส่วน
ประชาคม

ทอ้งถิน่เข้าร่วม
ประชุมไม่ได้

เปิดโอกาส/
สื่อสารแลว้

ประชุมได้
ตามปกติ

จั ดท าประกาศแจ้ งผลการ

ประชุมประชาคมท้องถิ่ นให้

ประชาชนได้ทราบโดยเปิดเผย

ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประชุม

ประชาคมท้องถิ่นสิ้นสดุลง

ปิดประกาศผลการประชุมไว้  ณ ที่ท าการหรือ

ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงใน

เวบ็ไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และสถานที่อื่นที่เหน็ว่ามีความเหมาะสม

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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1.5 การจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ินให้คณะกรรมการ พฒันา
ทอ้งถ่ิน คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินเขา้ร่วมประชุมประชาคมทอ้งถ่ินทุกคร้ัง กรณี
ไม่อาจเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถ่ินได้ให้แจ้ง
ผู ้บริหารท้อง ถ่ินส าหรับคณะกรรมการท่ี เ ป็น
บุคคลภายนอกและขออนุญาตต่อผู ้บริหารท้องถ่ิน
ส าหรับขา้ราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีให้
นบัรวมเป็นจ านวนของผูท่ี้มาเขา้ร่วมประชุมประชาคม
ทอ้งถ่ินดว้ย

บุคคลภายนอกไม่

เ ข้ า ร่ วมประ ชุม

ประชาคมท้องถิ่น

แ จ้ ง ผู้ บ ริ ห า ร

ท้องถิ่น

ข้าราชการ/พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นไม่ เข้า

ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

ประชาคมท้องถิ่ น

ขอนุญาตผู้บริหาร

ท้องถิ่น

ไม่เข้าร่วมประชุม

ประชาคมทอ้งถิน่

คณะกรรมการ พฒันาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เขา้ร่วมประชุมประชาคมทอ้งถ่ินทุกคร้ัง 

นับเป็นสดัส่วนประชาคมท้องถิ่นทั้งหมดในวันประชุม

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



12

2. การประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน

2.1 การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมด แลว้แต่กรณีจึงจะเป็นองคป์ระชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม         
ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคน
หน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม

การวินิจฉัยช้ีขาดของการประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนถา้
คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด

กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่
หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
แล้วแต่กรณจีึงจะเป็นองค์ประชุม

ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏบิัติหน้าทีไ่ด้ ให้กรรมการ
ทีม่าประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง

เป็นประธานในทีป่ระชุม

การวนิิจฉัยช้ีขาดของการประชุม
ให้ถือเสียงข้างมาก 

มอบหมายการประชมุไม่ได ้

มาประชมุแทนกไ็ม่ได ้

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในวนัเดียวกันแต่ต่างเวลาได้ หรือ
ประชุมในวนัเดียวกนัและเวลาเดียวกนัไดต้ามความเหมาะสมหรือ
ตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในท้องถ่ิน การประชุมในวัน
เดียวกันและเวลาเดียวกันให้รวมเป็นองค์ประชุมเดียวกัน การ
ด าเนินการดงักล่าวตอ้งไม่ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นการเสนอ
เพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน การวิเคราะห์เพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินของ
คณะกรรมการ ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นผูส้ัง่การเพ่ือใหด้ าเนินการ

ประชุมในวนัเดียวกนัแต่ต่างเวลาได้ 

ประชุมในวนัเดียวกนัและเวลาเดียวกนัได้

1

2

ประชุมในวนัเดียวกนัและเวลาเดียวกนั
ใหร้วมเป็นองคป์ระชุมเดียวกนั 

ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ส ัง่ใหด้  าเนินการได ้

คณะกรรมการ

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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2.3องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดให้มีการประชุมของ
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานในวนัเดียวกนัแต่ต่างเวลาได ้
หรือประชุมในวนัเดียวกันและเวลาเดียวกันได้ตามความ
เหมาะสมหรือตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในทอ้งถ่ิน การ
ประชุมในวนัเดียวกนัและเวลาเดียวกนัให้รวมเป็นองคป์ระชุม
เดียวกนั การด าเนินการดงักล่าวตอ้งไม่ปิดกั้นการแสดงความ
คิดเห็น การเสนอเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน การวิเคราะห์เพ่ือการ
พฒันาทอ้งถ่ินของคณะอนุกรรมการ คณะท างาน และให้ปลดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูส้ัง่การเพ่ือใหด้ าเนินการ

คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน

ประชุมในวนัเดียวกนัแต่ต่างเวลาได้ 

ประชุมในวนัเดียวกนัและเวลาเดียวกนัได้2

ประชุมในวนัเดียวกนัและเวลาเดียวกนั
ใหร้วมเป็นองคป์ระชุมเดียวกนั 

ปลดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินสั่งใหด้  าเนินการได้

1

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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2.4 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่อาจด าเนินการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน อนุกรรมการ และคณะท างานไดต้ามขอ้ 2.1, ขอ้ 2.2 และขอ้ 2.3 ให้
ด าเนินการไดโ้ดยวิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดต้ามขอ้ 1.2, 1.3 และ 1.4

จดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได้

ใชห้รือส่งขอ้เสนอทางเอกสาร/ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์/การใชแ้บบสอบถาม-ตอบรับ
ขอ้เสนอการพฒันาทอ้งถ่ินในระบบเอกสาร ซ่ึงการด าเนินการในลกัษณะดงักล่าวน้ี
ตอ้งแจง้ให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไดท้ราบโดยเปิดเผยอยา่งนอ้ย 3 วนั และก าหนดเวลา
ในการรับขอ้เสนอเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ย 7 วนั

น าเทคโนโลยีดิจิทลั  (Digital Literacy) มาใช้ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นได้

ท าแบบนี้ได ้

สดัส่วนประชาคมทอ้งถิน่เขา้ร่วมประชมุไม่ได ้ประชมุไดต้ามปกตเิมือ่เปิดโอกาสใหป้ระชาชน

ในทอ้งถิน่ ไดร้บัทราบเป็นการท ัว่ไปแลว้

1.1

1.2

1.3

1.2, 1.3 และ 1.4 คือ

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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3. การจดัประชุมประชาคมในการจดัท าแผนและประสานแผนพฒันาในระดบัพืน้ที่

3.2 เทศบาลท่ีมีกรรมการชุมชนหรือมีหนา้ท่ีจดัท าแผนชุมชนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นท่ีในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 ไม่อาจ
ด าเนินการจดัประชุมประชาคมชุมชนไดต้ามขอ้ 3.1 ใหด้ าเนินการ
ไดโ้ดยวธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามขอ้ 1.2, 1.3 และ 1.4

ท าแบบนีก้ไ็ด้
สามารถจดัประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ใช้หรือส่งข้อเสนอทางเอกสาร/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์/การใช้
แบบสอบถาม-ตอบรับขอ้เสนอการพฒันาทอ้งถ่ินในระบบเอกสารก็ได้

3.1 หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท 
0212.1/ว 7474 ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2564 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 49 ลงวันท่ี 10 มกราคม 
2565ก าหนดใหก้ารประชมุประชาคมชมุชนเพ่ือ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของเทศบาล
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท า /ทบทวน
แผนชมุชน กรณีผูม้าประชมุนอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 
ใหป้ระธานกรรมการชุมชนเรียกประชุมใหม่อีก
ครั้งภายใน 5 วัน นับจากครั้งแรก โดยในการ
ประชมุครัง้ท่ี 2 หากมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมนอ้ยกว่า 
ร้อยละ 50 ให้ถือว่าครบองค์ประชุม และ
ด าเนินการประชมุประชาคมในชมุชนต่อไป

ไม่ต้องแบบนีก้็ได้

ไมม่แีผนพฒันำหมูบ่ำ้นหรอื
ผูใ้หญ่บำ้นไมส่ง่แผนพฒันำหมูบ่ำ้น
ให ้องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลก็
จดัท ำหรอืทบทวนแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ของตนเองไดต้ำมปกติ

ไมม่แีผนชุมชนหรอืประธำนชุมชน
ไมส่ง่แผนชุมชนให ้เทศบำลกจ็ดัท ำ
หรอืทบทวนแผนพฒันำทอ้งถิน่ของ

ตนเองไดต้ำมปกติ

1.2, 1.3 และ 1.4 คือ

น าเทคโนโลยีดิจิทลั  (Digital Literacy) มาใช้ในการประชุมได้

สัดส่วนประชาคมทอ้งถ่ินเขา้ร่วมประชุมไม่ได ้ประชุมไดต้ามปกติ

กใ็ช้วิธีการของ ว 1239 
กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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4. การคดัเลือกประชาคมท้องถิน่

4.1 ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นที่ประชำคมท้องถิ่ น
คดัเลอืกจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 3 คน แต่ไม่เกนิ 6 คน เป็น
กรรมกำรในคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ผู้แทน
ประชำคมท้องถิ่นที่ประชำคมท้องถิน่คดัเลอืกจ ำนวน 
3 คน เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจดัท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นที่
ประชำคมทอ้งถิน่คดัเลอืกจ ำนวน 2 คน เป็นกรรมกำร
ในคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำ
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุม
ประชำคมท้องถิ่นในภำพรวมเพื่อคดัเลือกประชำคม
ทอ้งถิน่ 

4.2 การคดัเลือกผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ิน
ให้คัดเลือกในการประชุมประชาคม
ทอ้งถ่ินในภาพรวมนั้น วิธีการคดัเลือก
ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด
วิธีการคดัเลือกตามความเหมาะสมของ
สภาพพื้นท่ีวิถีประชาหรือบริบทสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
การวินิจฉัยของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้เป็น
ท่ีสุด

4.3 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่อาจ
ด าเนินการจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน
ได้ด้วยรูปแบบใด ๆ เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมในการพฒันาท้องถ่ินหรือให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
ให้ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป
ในทอ้งถ่ิน ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก
บุ ค ค ล เ ป็ น ก า ร เ ฉ พ า ะ เ พื่ อ เ ป็ น
คณะกรรมการดงักล่าวได ้และเม่ือมีการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ินให้ผู ้บริหาร
ท้อง ถ่ินน า ร าย ช่ื อผู ้แทนประชาคม
ท้อ ง ถ่ิน ท่ี คัด เ ลื อกและแ ต่ งตั้ ง เ ป็ น
กรรมการให้ท่ีประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน
รับทราบ 

ประชุมประชาคม
ทอ้งถิน่ในภาพรวมวิธีการคดัเลือกผูแ้ทนประชาคมท้องถิน่ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่

คดัเลอืกบุคคลได้

ถา้ ท าไมไ่ด ้ให้

แจง้ใหป้ระชาคมทอ้งถิน่ทราบ 
เมือ่มกีารจดัประชุม
ประชาคมทอ้งถิน่

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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5. การคดัเลือกสมาชิกสภาท้องถิน่

5.1 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวน 3 
คนเป็นกรรมการในคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน สมาชิก
สภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคดัเลือกจ านวน 3 คนเป็น
กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน ให้ด าเนินการคดัเลือกในการประชุม
สภาสมยัสามญัหรือสมยัวิสามญัขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน

5.2 การคดัเลือกสมาชิกสภาทอ้งถ่ินตามขอ้ 5.1 ใหป้ระธานสภา
ทอ้งถ่ินเป็นผูก้  าหนดวิธีการคดัเลือก ในการประชุมสภาสมยั
สามญัหรือสมยัวิสามญัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี    วิถีประชาหรือบริบท
สังคมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ การวินิจฉัย
ของประธานสภาทอ้งถ่ินใหเ้ป็นท่ีสุด

วิธกีารคดัเลอืกสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน

ประชมุสภาสมยั

สามญัหรอืสมยั

วสิามญั

ประธานสภาทอ้งถิน่

ก าหนดวธิีการ

คดัเลอืกแบบไดก้็ได ้

การวนิิจฉยัจบที่

ประธานสภาทอ้งถิน่

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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6. การคดัเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

6.1 ผูท้รงคุณวุฒิท่ีผูบ้ริหารท้องถ่ินคดัเลือกจ านวน 3 คน เป็น
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และผู ้ทรงคุณวุฒิท่ี
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวน 2 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน ให้ผูบ้ริหารท้องถ่ิน
คดัเลือกโดยสอบถาม ประสานกบัผูท้รงคุณวุฒิท่ีจะแต่งตั้งก่อนว่า
ประสงคห์รือยินยอมท่ีจะเป็นกรรมการดงักล่าวหรือไม่ หากประสงค์
หรือยินยอมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าหนังสือขอเชิญ
พร้อมใบตอบรับเป็นกรรมการในสดัส่วนของผูท้รงคุณวฒิุ

6.2 ผูท้รงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ต ้อ ง ห ้า ม ต า ม ข อ้  1 3  แ ห ่ง ร ะ เ บ ีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจดัท าแผนพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม และควรแต่งตั้ งประชาชนท่ีอยู่หรือ
ท างานหรือปฏิบตั ิราชการในพื้นที ่ขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน เวน้แต่มีเหตุจ า เป็นท่ี
จะต้องแต่งตั้งผูท้รงคุณวุฒิมาจากพ้ืนท่ีอ่ืน

วิธีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
อ านาจของผูบ้รหิาร

ทอ้งถ่ิน
ในการคดัเลือก

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน
ทาบทาม

ผูท้รงคณุวฒุิ

สง่ใบตอบรบั
ใหผู้ท้รงคณุวฒุิ

ผูท้รงคณุวฒุิ
สง่กลบัใบตอบรบั

คดัเลือกผูท้รงคณุวฒุิท่ีอยู่ในพืน้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอนัดบัแรก

1 2 43

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



20

7. การคดัเลือกผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวสิาหกจิ/ผู้แทนหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

7.1 ผูแ้ทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ  
ในคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
คดัเลือกโดยสอบถาม ประสานกบัผูแ้ทนภาคราชการและ/
หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีจะแต่งตั้ งก่อนว่าประสงค์หรือ
ยนิยอมท่ีจะเป็นกรรมการดงักล่าวหรือไม่ หากประสงค์
หรือยินยอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท า
หนังสือขอเชิญพร้อมใบตอบรับเป็นกรรมการใน
สัดส่วนของผูแ้ทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
กรณีผูแ้ทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจไม่ไดเ้ป็น
หวัหนา้ส่วนราชการหรือหวัหนา้ส่วนรัฐวิสาหกิจ ตอ้ง
ใหห้วัหนา้ส่วนราชการ ยนิยอมดว้ย

7.2 ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก
จ านวน 2 คน เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้ผู ้บริหารท้องถ่ิน
คัดเลือกโดยสอบถาม ประสานกับผู ้แทนหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีจะแต่งตั้งก่อนว่าประสงคห์รือยนิยอมท่ีจะเป็น
กรรมการดังกล่าวหรือไม่ หากประสงค์หรือยินยอมให้
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าหนังสือขอเชิญพร้อม
ใบตอบรับเป็นกรรมการในสัดส่วนของผูแ้ทนหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง กรณีผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ได้เป็น
หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงาน ต้องให้
หวัหนา้ส่วนราชการหรือหวัหนา้หน่วยงานยนิยอมดว้ย

7.3 ผูแ้ทนภาคราชการและ /หรือ
รัฐวิสาหกิจท่ีผู ้บริหารท้องถ่ิน
คัดเลือกตามข้อ 7.1 และผูแ้ทน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผูบ้ริหาร
ท้อ ง ถ่ินคัด เ ลื อกตามข้อ  7 . 2
ผู ้บ ริหารท้อง ถ่ินควรคัด เ ลือก
หน่วยงานที่มีหน้าที่หรือปฏิบัติ
หน้าที่หรือหน่วยงานมีหน้ าที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
โดยตรง

ไม่ได้เป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจ ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการ ยินยอมด้วย

วิธีการคัดเลือกผู้แทนภาคราชการและ/หรือ
รัฐวิสาหกิจ/ผู้แทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

อ านาจของ
ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน
ในการคดัเลือก

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน
ทาบทาม

สง่ใบตอบรบั
ใหผู้ถ้กูทาบทาม

ผูถ้กูทาบทาม
สง่กลบัใบตอบรบั

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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8. หัวหน้าส่วนการบริหารท้องถิน่

หวัหน้ำสว่นกำรบรหิำรทีค่ดัเลอืกกนัเองจ ำนวน 2 คน เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำ
ทอ้งถิน่ ใหป้ลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่จดัใหม้กีำรคดัเลอืกโดยวธิกีำรลงคะแนนเพื่อเลอืกหวัหน้ำส่วนกำรบรหิำร
ทอ้งถิ่นเป็นกรรมกำร เช่น หวัหน้ำส ำนัก/ผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก/ผูอ้ ำนวยกำรกอง หรอืผูท้ี่มคี ำสัง่ปฏบิตัิหน้ำที่ดงักล่ำว 
กรณีจดัประชุมเพือ่คดัเลอืกแลว้ไมอ่ำจไดบุ้คคลเป็นกรรมกำรใหป้ลดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ก ำหนดชื่อหวัหน้ำส่วน
กำรบรหิำรทอ้งถิน่เป็นกรรมกำร เพือ่ใหผู้บ้รหิำรทอ้งถิน่แต่งตัง้ และหวัหน้ำส่วนกำรบรหิำรทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อ
หรอืถูกก ำหนดชื่อโดยปลดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไมส่ำมำรถลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรได ้กำรวนิิจฉยัของปลดั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

วิธีการคัดเลือกหัวหน้าส่วนการ
บริหารท้องถ่ิน

ปลดัองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน

เป็นประธานประชมุ
และก าหนดวิธีการ

คดัเลือก

การวินิจฉยั
จบท่ีปลดัองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

กรณีคดัเลือกไมไ่ด้
ปลดัองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินก าหนด
ตวับคุคลท่ีเป็น
หวัหนา้สว่นการ
บรหิาร ใหเ้ป็น
คณะกรรมการได้

ผูถ้กูก าหนดใหเ้ป็น
กรรมการ ปฏิเสธไม่
เป็นกรรมการไมไ่ด/้

ลาออกไมไ่ด้

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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9. วาระคณะกรรมการ

9.1 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวน  3 คน ผูท้รงคุณวฒิุท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสามคน ผูแ้ทนภาคราชการ
และ/หรือรัฐวิสาหกิจท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน และผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือก
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน แต่ไม่เกิน 6 กคน ซ่ึงเป็นกรรมการในคณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ใหมี้วาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 4 ปี และ
อาจไดรั้บการคดัเลือกอีกได ้ยกเวน้การขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีระเบียบก าหนด

9.2 ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวน  3 คน ซ่ึงเป็นกรรมการในคณะกรรมการสนับสนุน
การจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ ใหมี้วาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจไดรั้บการคดัเลือกอีกได ้ยกเวน้การขาด
คุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีระเบียบก าหนด

มีวาระอยู่ในต าแหน่ง

คราวละ 4 ปี และอาจ

ไดร้บัการคดัเลอืกอกีได ้

9.3 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวน 3 คน ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวน 2 คน ผูแ้ทน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวน 2 คน หวัหนา้ส่วนการบริหารท่ีคดัเลือกกนัเองจ านวน 2 คน และผูท้รงคุณวุฒิ
ท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคนซ่ึงเป็นกรรมการในคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นให้มีวาระอยูใ่น
ต าแหน่งคราวละ  4 ปี และอาจไดรั้บการคดัเลือกอีกได ้ยกเวน้การขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีระเบียบก าหนด

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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9.4 เม่ือกรรมการในคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินส้ินสุดลง
ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการเท่าท่ีมี
อยู่ปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปไดไ้ม่เกิน 90 วนันับ
แต่วนัท่ีส้ินสุดลง และให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการโดยเร็วเพื่อแต่งตั้ ง
คณะกรรมการให้ครบตามท่ีระเบียบก าหนด
ไว ้และหากไม่สามารถด าเนินการไดเ้พราะมี
เหตุจ าเป็น  ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วนั

คณะกรรมการ

สิ้นสุดลง

• หมดวาระ 4 ปี หรอืลาออกทัง้หมด
หรอืเหตอุื่น ๆ

คณะกรรมการ

เท่าทีม่อียู่ปฏบิตัิ

หนา้ทีต่่อไป

• ไมเ่กนิ 90 วนั

ด าเนนิการแต่งต ัง้

ใหแ้ลว้เสร็จ

•ภายใน 

90 วนั

มอี านาจและหนา้ทีต่ามปกติ

ไม่ใช่การสิ้นสุดลงตามขอ้ 10.4

10.4 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ใดไม่มีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินครบเต็ม
จ านวนท่ีพึงมีหรือมีเหตุแห่งการ
ยบุสภาทอ้งถ่ิน หรือเหตุอ่ืนใด

คณะกรรมการต่ าง ๆ ท า
หน้าท่ีไปจนกว่าจะมีสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินไดรั้บการแต่งตั้ง
ใหเ้ป็นกรรมการ 

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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9.5 เพื่อใหก้ารพฒันาทอ้งถ่ินบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินอาจแต่งตั้งอนุกรรมการ และคณะท างานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อท าหนา้ท่ีช่วยปฏิบติังาน กลัน่กรองงาน
พฒันาทอ้งถ่ิน ปัญหา ความตอ้งการ ประเด็นการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเกิด
จากการด าเนินงานของคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการ
สนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน การแต่งตั้งดงักล่าวใหมี้วาระไม่
เกินวาระของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีมีอยูใ่นเวลานั้น การยกเลิกค าส่ังหรือ
การแต่งตั้ งบุคคลใดให้เป็นอ านาจของผูบ้ริหารท้องถ่ิน และเม่ือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหมดวาระหรือส้ินสุดลงดว้ยเหตุใดกใ็หถื้อว่าค  าสั่ง
แต่งตั้ งดังกล่าวส้ินสุดลงด้วย บุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้ งมีความ
ประสงค์จะลาออก ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานอนุกรรมการ หรือ
ประธานคณะท างานแลว้แต่กรณี การแต่งตั้งจะตอ้งไม่เป็นภาระงาน
และภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีไม่
มีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตามให้ปลดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

ผูบ้ริหารท้องถ่ินอาจแต่งตั้ งอนุกรรมการ และคณะท างานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อท าหนา้ท่ีช่วยปฏิบติังาน 

มีวาระไม่เกินวาระของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีมีอยูใ่นเวลานั้น 

การยกเลิกค าส่ังหรือการแต่งตั้ งบุคคลใดให้เป็นอ านาจของผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน

เม่ือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหมดวาระหรือส้ินสุดลงดว้ยเหตุใดก็ให้ถือว่าค  าส่ัง
แต่งตั้งดงักล่าวส้ินสุดลงดว้ย 

บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมีความประสงค์จะลาออก ให้ยื่นใบลาออกต่อ
ประธานอนุกรรมการ หรือประธานคณะท างานแลว้แต่กรณี

การแต่งตั้งจะตอ้งไม่เป็นภาระงานและภาระค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

กรณีไม่มีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินดว้ยเหตุใด ๆ กต็ามใหป้ลดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

1

2

3

4

5

7

6
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9.6 กรรมการในคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการสนบัสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ีระเบียบก าหนดใหมี้วาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ  4 ปี 
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้นั้น กรณีขาดคุณสมบัติและมีลักษณะ
ตอ้งห้ามตามท่ีระเบียบก าหนดหรือพน้ต าแหน่งดว้ยเหตุอ่ืน ๆ ให้บุคคลท่ี
ไดรั้บการคดัเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการนับแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
แต่งตั้ง และใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องผูซ่ึ้งตนแทน

มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปีและ
อาจได้รับการคดัเลือกอกีได้ 

ลาออกก่อนครบวาระ/ขาดคุณสมบัติ
หรือเหตุอ่ืน ๆ ท าให้ไม่ครบวาระ 4 ปี

ให้บุคคลที่ได้รับการคดัเลือกและ
แต่งตั้งเป็นกรรมการนับแต่วนัที่

ผู้บริหารท้องถิน่แต่งตั้ง 

ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน เช่นเหลือ 

1 ปี กเ็ป็นได้ 1 ปี

วาระ 4 ปี ทั้งคณะ ไม่ใช่รายบุคคล

ระเบียบ
เดิมมี
วาระ 
2 ปี

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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10. กรณไีม่มีผู้บริหารท้องถิน่และ/หรือสภาท้องถิน่
10.1 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดไม่มีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ใหป้ลดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหัวหน้าส่วนการบริหารถัดไป ท าหน้าท่ีเป็น
ประธานคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและใหร้องปลดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินหรือหัวหน้าส่วนการบริหารถดัไปเป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน

ไม่มีผู้บริหารท้องถิน่

• เป็นประธานคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน

ปลดัองคก์รปกครอง
ส่วนท่องถ่ิน

• เป็นกรรมการและเลขานกุาร
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินหรือ
ต าแหนง่ถดัไป

รองปลดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

10.2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดไม่มีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน แต่มีสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน ให้ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหัวหนา้ส่วนการบริหาร
ถดัไป ท าหนา้ท่ีเป็นประธานคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและให้รองปลดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหัวหน้าส่วนการบริหารถัดไปเป็น
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน

10.3 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดท่ีได้ด าเนินการตามขอ้ 10.1 
และ 10.2  ให้รองปลดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหัวหน้าส่วนการ
บริหารถัดไป ท าหน้าท่ีเป็นประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน

• เป็นประธานคณะกรรมการ
สนบัสนนุการจดัท าพฒันา
ทอ้งถ่ินหรือต าแหนง่ถดัไป

รองปลดัองคก์ร
ปกครองส่วนท่องถ่ิน

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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10.4 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดไม่มีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินครบเต็ม
จ านวนท่ีพึงมีหรือมีเหตุแห่งการยุบสภาทอ้งถ่ิน หรือเหตุอ่ืนใดให้
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถ่ินปฏิบติัหน้าท่ีไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือจนกว่าจะมีการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็น
กรรมการในคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน โดยไม่ตอ้งน าขอ้ 9.4 มาบงัคบัใช้

• คณะกรรมการทกุคณะท าหนา้ท่ี
ไดต้ามปกติ

ไม่มีสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินครบเตม็
จ านวนท่ีพึงมี

• คณะกรรมการทกุคณะท าหนา้ท่ี
ไดต้ามปกติ

มีเหตุแห่งการยบุสภา
ทอ้งถ่ิน

แผนไม่มีวันตาย

คณะกรรมการ
สิน้สดุลง

• หมดวาระ 4 ปี หรือลาออก
ทัง้หมดหรือเหตอ่ืุน ๆ

คณะกรรมการเท่าท่ีมี
อยู่ปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อไป

• ไมเ่กิน 90 วนั

ด าเนินการแต่งตัง้
ใหแ้ลว้เสรจ็

• ภายใน 
90 วนั

ไม่ใช่ส้ินสุดลงตามข้อ 9.4

การส้ินสุด
ลงตาม   
ข้อ 9.4

คณะกรรมการต่าง ๆ  ท าหน้าท่ีไปจนกว่าจะมีสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินไดรั้บเการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ 

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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11. การใช้แผนพฒันาท้องถิน่

11.1 แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบติัให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ตามโครงการพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

แผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ. 2561-2565
ต้องน าไปจดัท างบประมาณรายจ่าย

11.2 แผนพฒันาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบติัให้
บรรลุวตัถุประสงค์ตามโครงการพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

แผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ. 2566-2570
ต้องน าไปจดัท างบประมาณรายจ่าย

2566-2570 
น าไปใชใ้น
2561-2565 
ไม่ได้

2561-2565
น าไปใชใ้น  
2566-2570
ไม่ได้

งบประมาณ
2561 2562 2563 2564 2565

งบประมาณ
2566 2567 2568 2569 2570

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



11.3 การจดัท าหรือทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน การจดัท า
แผนการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่อาจด าเนินการได้
ตามห้วงระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้ห้ขอขยายเวลากับผูมี้
อ  านาจ ส าหรับการจดัท าหรือทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
การจดัท าแผนการด าเนินงาน และขอผอ่นผนักบัผูมี้อ  านาจ
ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

11.4 ผูมี้อ  านาจไม่อนุญาตหรือไม่ผ่อนผนั หรืออยูใ่นระหว่าง 
การอนุญาตหรือผ่อนผนั ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ด าเนินการจัดท าหรือทบทวนแผนพฒันาท้องถ่ิน จัดท า
แผนการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินตามปกติโดยไม่ตอ้งรอผูมี้อ  านาจอนุญาตหรือไม่
อนุญาต ผอ่นผนัใหห้รือไม่ผอ่นผนั

29

การขอขยายเวลากบัผูมี้อ  านาจ ส าหรับการจดัท า
หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท า
แผนการด าเนินงาน

การขอผ่อนผนักบัผูมี้อ  านาจส าหรับการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

ผูข้อ ผูใ้ห้

ขอก่อน
ลว่งหน้า 

15-30 วนั

ใหค้รัง้ละ
30 วนั
มากกวา่น้ี
ไมค่วรเกนิ 
60 วนั

ในระหว่าง
การขอขยาย

หรือ
การขอผ่อนผนั

ไมต่อ้งรอ
ค าตอบ

ทา่นตอ้งท างาน
ต่อไปตามปกติ
หรอืมากกวา่

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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12. การประสานแผนพฒันาท้องถิน่
12.1 การประสานแผนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกนั

1) ให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก าหนดกรอบการประสานแผนและ
ห้วงระยะเวลาการประสานแผนให้สอดคลอ้งกบักระบวนการจดัท า
แผนพัฒนาจังหวดัแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 6247 ลงวนัท่ี 3 
พฤศจิกายน 2560

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัตอ้งประกาศก าหนดกรอบการประสาน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินในระดับอ าเภอ/จงัหวดั ตามกรอบการประสาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 7467 ลงวันท่ี 14 
ธนัวาคม 2563  ในประกาศนอกจากกรอบการประสานโครงการพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้จะตอ้งประกาศหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีตอ้งขอประสานแผนท่ีเช่ือมโยงกบัการพฒันา
จงัหวดัหรือกลุ่มจงัหวดัหรืออ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัดว้ย

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมหีนา้ที่

ในการก าหนดหว้งระยะเวลาการประสานแผนใหส้อดคลอ้งกบั

กระบวนการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมหีนา้ที่

ตอ้งประกาศก าหนดกรอบการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่

ในระดบัอ าเภอ/จงัหวดั จะตอ้งก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ ประเด็น

ยุทธศาสตร ์และใหจ้ดัท าเป็นประกาศ

อบจ.ตอ้ง

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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2) ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
ในระดับอ าเภอ (นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) จัด
ประชุมเพื่อประสานแผนพฒันาท้องถ่ินในระดับอ าเภอ 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง

3) เม่ือคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินในระดบั
อ าเภอจดัใหมี้การประชุมเพื่อประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินใน
ระดบัอ าเภอแลว้ ใหส่้งโครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินหรือ
ครุภณัฑ์เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินให้กบัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัและใหค้ณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินใน
ระดับจังหวัดประชุมเพื่ อพิจารณาน าไปบรรจุไว้ใน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัตามท่ี
เห็นสมควรหรือเป็นไปตามสถานะทางการเงินการคลงัของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอ าเภอน้ันที่เป็นประธาน
คณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ในระดบัอ าเภอ ต้องจดัประชุม

เพ่ือประสานแผนพฒันาท้องถิ่นในระดบัอ าเภอ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
หรือมากกว่าน้ันกไ็ด้

ประธานคณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น
ในระดับอ าเภอ ส่งโครงการเพ่ือการพฒันาท้องถิ่นหรือครุภัณฑ์เพ่ือการพฒันา

ท้องถิ่นให้กบัองค์การบริหารส่วนจังหวดั

คณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ในระดับจังหวดัประชุมเพ่ือพจิารณาน าไป
บรรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวดัตามทีเ่ห็นสมควร
หรือเป็นไปตามสถานะทางการเงินการคลงัขององค์การบริหารส่วนจังหวดั 

คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินในระดบัจงัหวดักบัคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดัประชุมพร้อมกนัหรือเป็น
คณะประชุมเดียวกนักไ็ด ้โดยมีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นประธานท่ีประชุม

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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4) คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอไม่
อาจประชุมเพื่อประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอได ้
เพราะมีเหตุแห่งความจ าเป็นหรือเพื่อให้เกิดความรวดเร็วต่อ
การพฒันาทอ้งถ่ินในระดับจงัหวดัเป็นองค์รวมให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่งโครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้โดยตรง คณะกรรมการ
ประสานแผนพฒันาท้องถ่ินระดับจงัหวดัตอ้งประชุมเพื่อ
พิจารณาน าเขา้เป็นแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
ตามท่ีเห็นสมควรหรือเป็นไปตามสถานะทางการเงินการคลงั
ขององค์การบริหารส่วนจังหวดั ในการประชุมดังกล่าว
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
กบัคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั
จะประชุมร่วมกนัหรือเป็นองคป์ระชุมเดียวกนัก็ไดต้ามเหตุ
แห่งความจ าเป็น

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ส่งโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถ่ินให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัได้โดยตรงก็
สามารถกระท าได้ ท้ังนี ้

องค์การบริหารส่วนจังหวดั
ควรก าหนดช่องทางไว้ด้วย

คณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ระดบัอ าเภอไม่ประชุม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส่งโครงการ
เพ่ือการพฒันาท้องถิน่

ให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัได้โดยตรง

คณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิ่นในระดับจังหวดักบัคณะกรรมการ
พฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวดัจัดประชุมพร้อมกนัหรือเป็น
คณะประชุมเดียวกนักไ็ด้ โดยมนีายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัเป็นประธาน

คณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ในระดับ
จังหวดัประชุมเพ่ือพจิารณาน าไปบรรจุไว้ใน

แผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
ตามทีเ่ห็นสมควรหรือเป็นไปตามสถานะทางการ
เงินการคลงัขององค์การบริหารส่วนจังหวดั 

เจตนารมณ์: เพ่ือเปิดช่องทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างรวดเรว็และมี

ประสทิธภิาพหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ให้ทนัต่อสถานการณ์ที่เกดิข้ึน
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คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

คณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิ่นระดับจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิ่นระดับอ ำเภอ

1.  ให้จัดท าเป็นประกาศจังหวัด ลงนามโดยผู้ ว่าราชการ
จังหวดัหรือรองผู้ว่าราชการจังหวดัท่ีมหีน้าท่ีก ากบัดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
2.  ให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดักบัส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัร่วมกันพิจารณาจดัท าร่างประกาศ
คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดัและ
ใหท้อ้งถ่ินจงัหวดัด าเนินการเสนอใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัหรือ
รองผูว้่าราชการจงัหวดัท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินลงนามในประกาศและแจง้ให้ผูไ้ด้รับประกาศ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบั
จังหวัดทราบทุกคน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวดัทราบทุกแห่ง และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องคก์รภาคประชาสังคมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ากท่ีสุด

1. ให้จัดท าเป็นประกาศอ าเภอ ลงนามโดยนายอ าเภอ
2. ให้นายอ าเภอร่วมกบัทอ้งถ่ินอ าเภอพิจารณาจดัท าร่างประกาศ
คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดับอ าเภอ และให้
ทอ้งถ่ินอ าเภอด าเนินการเสนอนายอ าเภอ  ลงนามในประกาศและ
แจ้งให้ผู ้ได้รับประกาศแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการประสาน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอทราบทุกคน องคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตอ าเภอทราบทุกแห่ง และหน่วยงานราชการ 
รัฐวสิาหกิจ องคก์รภาคประชาสังคมต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ากท่ีสุด

มีวาระ 2 ปี นับตั้งแต่วนัที่มีประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประสานแผนพฒันาท้องถิน่ระดบัอ าเภอ/จงัหวดั
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1. นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นประธานกรรมการ
2. รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 1 คน เป็นกรรมการ
3. ประธานคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอทุกอ าเภอ เป็นกรรมการ
4. เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอทุกอ าเภอ เป็นกรรมการ
5. ทอ้งถ่ินจงัหวดั เป็นกรรมการ
6. หวัหนา้ส านกังานจงัหวดั เป็นกรรมการ
7. โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั เป็นกรรมการ
8. สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีเลือกกนัเอง ไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการ
9. ประธานหอการคา้จงัหวดัหรือผูแ้ทน  เป็นกรรมการ
10. ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั หรือผูแ้ทน  เป็นกรรมการ
11. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นกรรมการและเลขานุการ
12. ผูอ้  านวยการกลุ่มงานยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั ส านกังานจงัหวดั เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
13. ผูอ้  านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาทอ้งถ่ิน ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ
14. ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดัหรือพนกังานเทศบาลหรือพนกังานส่วนต าบล ท่ีมีหน้าท่ีปฏิบติังานดา้นแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีกรรมการ/เลขานุการ    
เลือกเป็นผูช่้วยเลขานุการได ้ไม่เกิน 3 คน
ใหค้ณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดัตาม 3, 4,   และ 8 มีวาระ 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีมีประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั
กรณีมีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งหรือกรณีครบวาระ 2 ปี ใหป้รับปรุงประกาศใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ

องค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิ่นระดบัจังหวดั 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 7467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 เร่ือง 
แนวทางการ จัดท าแผนพัฒนาขององ ค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

มี ว า ระ  2  ปี  นับตั้ ง แ ต่ ว ัน ท่ี มีประก าศแ ต่ งตั้ ง เ ป็น
คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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1. นายอ าเภอ เป็นท่ีปรึกษา
2. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการคดัเลือกกนัเอง  เป็นประธานกรรมการ
3. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอทุกคน  เป็นกรรมการ
4. สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในเขตอ าเภอทุกคน เป็นกรรมการ
5. ทอ้งถ่ินอ าเภอ  เป็นกรรมการ
6. ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอทุกคน เป็นกรรมการ
7. ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมอบหมาย 1 คน เป็นกรรมการ
8. ปลดัอ าเภอท่ีนายอ าเภอมอบหมาย 1 คน  เป็นกรรมการ
9. ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีประธานคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอคดัเลือก 1 คน  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
10. ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือพนกังานเทศบาลหรือพนกังานส่วนต าบล ท่ีมีหนา้ท่ีปฏิบติังานดา้นแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ี
กรรมการ/เลขานุการ เลือกเป็นผูช่้วยเลขานุการได ้ไม่เกิน 2 คน
ใหค้ณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอตาม 2, 3,6,8 และ 9 มีวาระ 2 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีมีประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสาน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ
กรณีมีการเปล่ียนแปลงต าแหน่งหรือกรณีครบวาระ 2 ปี ใหป้รับปรุงประกาศใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ

องค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิ่นระดบัอ าเภอ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/
ว 7467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 เร่ือง แนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(พ.ศ.2566-2570)

มีวาระสองปีนบัตั้งแต่วนัท่ีมีประกาศ
แต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการประสาน
แผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั (นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) ก าหนดกรอบการประสาน
โครงการพฒันา ท่ีมาจากการบูรณาการร่วมกนัระหว่างองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและโครงการพัฒนาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินกับองค์การบริหารส่วนจังหวดั ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เร่ือง  ก าหนดอ านาจและหนา้ท่ี ในการจดัระบบบริการ
สาธารณะ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ประกาศ ณ วนัท่ี 13
สิงหาคม 2546

ลักษณะและกรอบการประสานแผนพัฒนา

1. โครงการพฒันาท่ีประชาชนในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตั้งแต่ 2 แห่งข้ึน
ไปไดป้ระโยชน์ และไดท้ าความตกลงกนัไว ้หมายถึง โครงการพฒันาท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตั้งแต่ 2 แห่งข้ึนไปจะตอ้งด าเนินการร่วมกนัเพื่อแกไ้ขปัญหา
หรือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หรือเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในการพฒันาในภาพรวมของจงัหวดั 

2. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพฒันา หมายถึง 
โครงการพฒันาท่ีมีขนาดของโครงการใหญ่ ใช้งบประมาณจ านวนมากและ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถด าเนินการได ้โดยโครงการดงักล่าว
อาจส่งผลในภาพรวมของการพฒันาในระดบัจงัหวดักไ็ด ้

3.  ความซับซ้อนของโครงการ ท่ีต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ หมายถึ ง 
โครงการพฒันาท่ีตอ้งใช ้เทคนิคในการด าเนินการการตามโครงการค่อนขา้งสูง 
หรือเป็นโครงการพฒันาท่ีตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการก ากบั ดูแลหรือ
เป็นท่ีปรึกษาในการด าเนินโครงการถึงจะบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ 

(ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เร่ือง 
ก าหนดอ านาจ และหน้าท่ี  ในการจดัระบบ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัประกาศ ณ วนัท่ี  13 สิงหาคม 2546)

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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5.  การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในภาพรวมของจังหวดั  
หมายถึง การป้องกันบรรเทาสา
ธารณ ภัยท่ีเกิดในวงกว้าง เช่น
อุทกภยั วาตภยั ธรณีพิบติั ไฟป่าท่ี
องค์กรปกครอง ส่วนท้อง ถ่ิน
จะตอ้งร่วมมือป้องกนัภยั ดงักล่าว 
หรือภยัอนัเกิดจากการกระท าของ
มนุษยต่์อชีวิตและทรัพยสิ์น การ
ก่อคว ามไ ม่สงบ  ก า รท า ล า ย
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อม การตัดไม้ท าลายป่า
ห รือภัยอัน เ กิดจากยา เสพ ติด
เป็นตน้ 

6.  อ านาจหน้า ท่ีของส่วน
ราชการหรืออ านาจหนา้ท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมายถึง  การด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการ 
หรือองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตามท่ีกฎหมายก าหนด

7. องค์ประกอบอ่ืนๆ ของสภาพ
พื้นท่ี  ตามความจ า เ ป็น หมายถึง 
ความแตกต่างในสภาพภูมิประเทศ 
ภู มิอ ากาศ  สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและชีวภาพ ท่ีส่งผลให้การ
ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า ต้ อ ง
ปรับเปล่ียนไปตามสภาพ ดังกล่าว
ตามความจ าเป็น

4 .  โ ค ร ง ก า ร ท่ี ก ร ะ ทบ ต่ อ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ 
สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิ
สั งคม  หมาย ถึ ง  โครงกา ร 
พัฒนาท่ีด า เ นินการแล้วอาจ
ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ท รัพย า กรธร รมช า ติ  แ ล ะ
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม  ท า ใ ห้
สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลง 
หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพ
ภู มิสั งคม วัฒนธรรม จา รีต
ประเพณี สภาพความเป็นอยู่
ตามปกติของประชาชนในวง
กวา้งเกินพื้นท่ีความรับผิดชอบ
ขอ งอ งค์ ก ร ปกค ร อ ง ส่ ว น
ทอ้งถ่ิน

หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจดัท าและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559

หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2559

หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 7467 ลงวนัท่ี 14 ธนัวาคม 
2563 เ ร่ือง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570)

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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12.2 การประสานแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนและประสานแผนพฒันาพืน้ทีใ่นระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562

1) เม่ือคณะกรรมการหมู่บา้น ไดจ้ดัท าแผนพฒันาหมู่บา้นแลว้ และ
จดัส่งใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบล   ใหค้ณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน
กบัคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินประชุม
ร่วมกนัหรือเป็นองค์ประชุมเดียวกนัก็ไดต้ามเหตุแห่งความจ าเป็น 
เพื่อพิจารณาน าแผนพฒันาหมู่บา้นบรรจุลงในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
และไม่ตอ้งจดัใหมี้การประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน
2) เม่ือคณะกรรมการชุมชนไดจ้ดัท าแผนชุมชนแลว้ และจดัส่งให้
เทศบาล ให้คณะกรรมการพัฒนาท้อง ถ่ินกับคณะกรรมการ
สนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินประชุมร่วมกนัหรือเป็นองค์
ประชุมเดียวกนัก็ไดต้ามเหตุแห่งความจ าเป็น เพื่อพิจารณาน าแผน
ชุมชนบรรจุลงในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน และไม่ตอ้งจดัใหมี้การประชุม
ประชาคมทอ้งถ่ิน
กรณีโครงการเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ินใดไม่เป็นอ านาจ หนา้ท่ีของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่ตอ้งน ามาบรรจุลงในแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

แผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
และประสานแผนพฒันาพืน้ทีใ่นระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562

แผนชุมชน

แผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาต าบล

แผนพัฒนาทอ้งถิน่

แผนพัฒนาอ าเภอ

แผนความต้องการระดับ
อ าเภอ

แผนปฏิบัตงิานประจ าปี  
ของอ าเภอ

1

2

3

4

5

6

7

ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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13. การจดัท าแผนพฒันาสุขภาพระดบัพืน้ที่ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เพื่อให้การจดัท าแผนพฒันาสุขภาพระดับพื้นท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย และขบัเคล่ือนไดต้ามแนวทางการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 
เม่ือคณะกรรมการสุขภาพระดบัพื้นท่ี (กสพ.) ขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพฒันาสุขภาพระดบัพื้นท่ี และ
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในฐานะประธานกรรมการสุขภาพ
ระดับพื้นท่ี (กสพ .) ได้ประกาศใช้แผนแล้ว ให้หน่วยงานจัดท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัน าไปบรรจุไวใ้น
แผนพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั โดยด าเนินการตาม
ขอ้ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 

จ านวนองค์การบริหารส่วนจังหวดัทีรั่บการถ่ายโอน 49 แห่ง

การจดัท าแผนพฒันาสุขภาพระดบัพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566-2570 ให้ด าเนินการตามขอ้ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 

549 เร่ือง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพระดับพ้ืนที่ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดที่ด าเนินการรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิม

พระเกยีรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ลงวันที่ 25 มกราคม 2565

บทท่ี 1 บทน า

บทที่ 2 ผลการ
ด าเนินงานดา้น

สาธารณสขุที่ผา่นมา

บทที่ 3 ยทุธศาสตร์
และกลยทุธ์

บทที่ 4 บญัชีโครงการ/
กิจกรรม

บทที่ 5 การติดตามและ
ประเมินผลการน า

แผนพฒันาสขุภาพระดบั
พืน้ที่ไปสูก่ารปฏิบตัิ

เค้าโครงแผนพัฒนา

สขุภาพระดับพ้ืนที่

พ.ศ. 2566-2570

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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บทที่ 1 บทน า

กล่าวสรุปโดยยอ่เก่ียวกบัท่ีมาของ “วิสยัทศัน์” 

วสัิยทัศน์ “ .................................................” 
พนัธกจิ (Mission) 

เป้าประสงค์ ( Goals) 

บทที่ 2 ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุขที่ผ่านมา 

เกร่ินน าว่าในรอบปีท่ีผ่านมา องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีก าก าหนด
วิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไวว้่าอย่างไร ในรอบปีท่ีผ่านมาได้
ด าเนินการในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใดบา้ง ในแต่ละยทุธศาสตร์และ
กลยทุธ์มีโครงการ/กิจกรรมใดบา้ง น าเสนอผลการด าเนินงานดงักล่าว
ว่าบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายมาก-น้อยเพียงใด และน าเสนอผล
การติดตามและประเมินผลการน าแผนพฒันาสุขภาพระดบัพ้ืนท่ีไปสู่
การปฏิบัติในรอบท่ีผ่านมา ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อาจ
น าเสนอในรูปแบบตาราง ดงัน้ี 

2.1 ยุทธศาสตร์การพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน 
1) กลยทุธ์ ..................................................... 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะทีก่ าหนดไว้ ผลการ

ด าเนินงาน
ทีก่ าหนดไว้ ผลการ

ด าเนินงาน
1

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะทีก่ าหนดไว้ ผลการ

ด าเนินงาน
ทีก่ าหนดไว้ ผลการ

ด าเนินงาน
1

2.2 ยุทธศาสตร์การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ 

2.3 ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูม ิ
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ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะทีก่ าหนดไว้ ผลการ

ด าเนินงาน
ทีก่ าหนดไว้ ผลการ

ด าเนินงาน
1

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะทีก่ าหนดไว้ ผลการ

ด าเนินงาน
ทีก่ าหนดไว้ ผลการ

ด าเนินงาน
1

2.4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยกุต์ 

1) กลยทุธ์ ..................................................... 

1) กลยทุธ์ ..................................................... 

1) กลยทุธ์ ..................................................... 

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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2.5 ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 

2.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพฒันาการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อผู้ป่วย 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะทีก่ าหนดไว้ ผลการ

ด าเนินงาน
ทีก่ าหนดไว้ ผลการ

ด าเนินงาน
1

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะท่ีก าหนดไว้ ผลการ

ด าเนินงาน
ท่ีก าหนดไว้ ผลการ

ด าเนินงาน
1

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะท่ีก าหนดไว้ ผลการ

ด าเนินงาน
ท่ีก  าหนดไว้ ผลการ

ด าเนินงาน
1

2.7 ยุทธศาสตร์การป้องกนัและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

2.8 ยุทธศาสตร์ อ่ืน ๆ (ระบุ) .................................

1) กลยทุธ์ ..................................................... 

1) กลยทุธ์ ..................................................... 

1) กลยทุธ์ ..................................................... 

1) กลยทุธ์ ..................................................... 
กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566-2570 องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั ......มยีุทธศำสตรแ์ละกลยุทธใ์นกำรพฒันำดำ้นสุขภำพระดบัพืน้ที ่
ในเขตจงัหวดั ...............ดงันี้ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั
1. ยุทธศาสตร์การพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน 1.1 ........................ 1.1 ........................

1.2 ......................... 1.2 .........................
........ฯลฯ............... ........ฯลฯ...............

2. ยุทธศาสตร์การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ 2.1 ........................ 2.1 ........................
2.2 ......................... 2.2 .........................

........ฯลฯ............... ........ฯลฯ...............
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 3.1 ........................ 3.1 ........................

3.2 ......................... 3.2 .........................
........ฯลฯ............... ........ฯลฯ...............

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์

4.1 ........................ 4.1 ........................
4.2 ......................... 4.2 .........................

........ฯลฯ............... ........ฯลฯ...............

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั
5. ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 5.1 ........................ 5.1 ........................

5.2 ......................... 5.2 .........................
........ฯลฯ............... ........ฯลฯ...............

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพฒันาการแพทย์ฉุกเฉินและระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วย 

6.1 ........................ 6.1 ........................
6.2 ......................... 6.2 .........................

........ฯลฯ............... ........ฯลฯ...............
7. ยุทธศาสตร์การป้องกนัและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 7.1 ........................ 7.1 ........................

7.2 ......................... 7.2 .........................
........ฯลฯ............... ........ฯลฯ...............

8. ยุทธศาสตร์ อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................. 8.1 ........................ 8.1 ........................
8.2 ......................... 8.2 .........................

........ฯลฯ............... ........ฯลฯ...............

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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บทที่ 4 บัญชีโครงการ/กจิกรรม 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566-2570 องคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั ....... มโีครงกำร/กจิกรรมในกำรพฒันำดำ้นสขุภำพระดบัพืน้ที่
ในเขตจงัหวดั ................... จ ำแนกตำมยทุธศำสตรแ์ละกลยทุธ ์ดงันี้

4.1 บัญชีสรุปโครงการ/กจิกรรม 
ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2569

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2570

รวม 5 ปี

จ านวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ

(บาท)

จ านวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ

(บาท)

รวม
งบประมาณ

(บาท)

จ านวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ

(บาท)

จ านวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ

(บาท)

จ านวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ

(บาท)

จ านวน
โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน
1.1 กลยุทธ์....

รวม

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2569

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2570

รวม 5 ปี

จ านวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ

(บาท)

จ านวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ

(บาท)

รวม
งบประมาณ

(บาท)

จ านวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ

(บาท)

จ านวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ

(บาท)

จ านวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ

(บาท)

จ านวน
โครงการ

2. ยุทธศาสตร์การควบคุมและป้องกนัโรคตดิต่อ 
2.1 กลยุทธ์....

รวม

ยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2569

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2570

รวม 5 ปี

จ านวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ

(บาท)

จ านวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ

(บาท)

รวม
งบประมาณ

(บาท)

จ านวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ

(บาท)

จ านวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ

(บาท)

จ านวน
โครงการ

รวม
งบประมาณ

(บาท)

จ านวน
โครงการ

7. ยุทธศาสตร์การป้องกนัและควบคุมโรคไม่ตดิต่อ
7.1 กลยุทธ์....

รวม

..............ฯลฯ...............

..............ฯลฯ...............
กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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4.2 รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม 
4.2.1 ยุทธศาสตร์การพฒันางานสาธารณสุขมูลฐาน 
1) กลยทุธ์ ..................................................... 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 5 ปี ผลทีค่าด
ว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผดิชอบพ.ศ. 

2566
พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

รวม

4.2.2 ยุทธศาสตร์การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ 
1) กลยทุธ์ ................................................... 

ที่ โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์ ตวัช้ีวดั เป้าหมาย งบประมาณ 5 ปี ผลทีค่าด
ว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผดิชอบพ.ศ. 

2566
พ.ศ. 
2567

พ.ศ. 
2568

พ.ศ. 
2569

พ.ศ. 
2570

รวม

..............ฯลฯ...............

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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บทที่ 5 การตดิตามและการประเมินผลการน าแผนพฒันาสุขภาพระดบัพืน้ที่ไปสู่การปฏิบัต ิ

5.1 คณะกรรมการสุขภาพระดับพืน้ที ่(กสพ.) ติดตามและประเมนิผลการนาแผนพฒันาสุขภาพระดับพืน้ทีไ่ปสู่การปฏบิัติ 
ใหค้ณะกรรมการสุขภาพระดบัพื้นท่ี (กสพ.) ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ก าหนดแนวทาง วธีิการ และดาเนินการติดตามและประเมินผลการนาแผนพฒันา
สุขภาพระดบัพื้นท่ีไปสู่การปฏิบติั หรืออาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาหนา้ท่ีติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสุขภาพระดบัพื้นท่ีภายในเขตพื้นท่ีใด
พื้นท่ีหน่ึง ตามท่ีเห็นสมควร 

5.2 วธีิการติดตามและประเมนิผลการน าแผนพฒันาสุขภาพระดบัพืน้ทีไ่ปสู่การปฏบัิติ 
คณะกรรมการสุขภาพระดบัพื้นท่ี (กสพ.) จดัประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อร่วมกนัพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการน า
แผนพฒันาสุขภาพระดบัพื้นท่ีไปสู่การปฏิบติั โดยอาจพิจารณาด าเนินการประเมินผลส าเร็จโครงการท่ีส าคญับางโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายและการวดัผล
ส าเร็จท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ทั้งน้ีควรประเมินผลโครงการทั้งระบบ กล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจยัและทรัพยากรท่ีใช ้กระบวนการท่ีใช ้ผลผลิตท่ีไดรั้บ และผลลพัธ์
ท่ีเกิดข้ึน เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ส าหรับน าไปใช้เป็นขอ้มูลประกอบการก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อไป และปรับปรุง
แผนพฒันาสุขภาพระดบัพื้นท่ีต่อไป แลว้จึงรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินตามขอ้ 28 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดว้ยการจดัทาแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสุขภาพระดบั
พื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและแผนพฒันาสุขภาพระดบัพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ... แลว้แต่กรณี ให้ประชาชนในเขต
พื้นท่ีจงัหวดัรับทราบโดยใชช่้องทางท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

5.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมนิผลการน าแผนพฒันาสุขภาพระดบัพืน้ทีไ่ปสู่การปฏบิัติ 
หว้งเวลาของการติดตามและประเมินผลการนาแผนพฒันาสุขภาพระดบัพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไปสู่การปฏิบติั ก าหนดข้ึนตามความเหมาะสม 
แต่จะตอ้งทนัต่อห้วงเวลาการรายงานผลและขอ้เสนอแนะซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลการนาแผนพฒันาสุขภาพระดบัพื้นท่ี ตามท่ีคณะกรรมการ
สุขภาพระดบัพื้นท่ี (กสพ.) ก าหนด 

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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14. การตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่
14.1 การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน
ท่ีผูบ้ริหารท้องถ่ินประกาศใช้ ประกอบด้วยการ
จดัท าหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปล่ียนแปลง
และการแกไ้ขแผนพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นการติดตาม
โครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะท่ีน าไปจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี/เพิ่มเติม การใชจ่้ายเงินสะสม เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจหรือเงินอ่ืนใดท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินใช้เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินในการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็น
การติดตามการใชง้บประมาณรายจ่ายตามแผนการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ติดตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน

• พ.ศ. 2561-2565 และ 
พ.ศ. 2566-2570

ติดตามการการใช้
งบประมาณรายจ่าย

• เ กิดจากการจัดท าบริการ
ส าธ ารณะห รือ กิ จกรรม
สาธารณะ

ติดตามแผนการ
ด าเนินงาน

• เกิดจากการใช้
งบประมาณรายจ่าย

การตดิตามและประเมินผล ตดิตามอะไร

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



14.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมนิผล
แผนพฒันำทอ้งถิน่ด ำเนินกำรอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ภำยในเดอืน
ธนัวำคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมนิผล
แผนพฒันำทอ้งถิ่นรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งไดจ้ำกกำร
ตดิตำมและประเมนิผลแผนพฒันำทอ้งถิน่ต่อผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ เมื่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่นได้ร ับรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพฒันำท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีควำมเห็น แล้วจัดท ำ
เป็นประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำท้องถิ่น
ประจ ำปี จะต้องปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยเป็น
ระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั นบัแต่วนัลงนำมประกำศหรอืนับแต่
วนัใหค้วำมเหน็ดงักลำ่ว
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ด ำเนินกำรอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ภำยในเดอืนธนัวำคมของทุก
ปี 
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ผูบ้ริหารท้องถ่ินได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถ่ินแลว้ใหต้รวจสอบและมีความเห็น 

ผู ้บ ริหารท้อง ถ่ินประกาศผลการติดตามและประ เ มินผล
แผนพฒันาทอ้งถ่ินประจ าปี 

ปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดย
เปิดเผยเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 
30 วนั นับแต่วนัลงนำมประกำศหรอื
นบัแต่วนัใหค้วำมเหน็ดงักล่ำว

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอเป็นญตัติต่อประธานสภาทอ้งถ่ิน 

ภำยในเดอืนธันวำคม

(1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

(2) การติดตามและประเมินผลโครงการ

(3) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น

(4) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ส่วนที ่4 การติดตามและประเมินผล

1

2

3

4

5
กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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14.3 เม่ือผูบ้ริหารท้องถ่ินประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถ่ินประจ าปีแลว้ให้เสนอเป็นญตัติต่อประธานสภา
ทอ้งถ่ิน เพื่อใหป้ระธานสภาทอ้งถ่ินไดบ้รรจุในวาระการประชุมสภา
ทอ้งถ่ินเป็นการรับทราบซ่ึงอาจด าเนินการในสมยัประชุมสภาสมยั
สามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถ่ินอาจสอบถาม 
อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งขอ้สังเกตในการประชุมสภาทอ้งถ่ินได ้
ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมายใหค้ณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ินอธิบาย ช้ีแจง ตอบข้อ
ซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินไดต้ามท่ีประธานสภา
ทอ้งถ่ินไดอ้นุญาต

ให้ประธานสภาทอ้งถ่ินบรรจุญตัติท่ีเสนอมาเขา้ระเบียบวาระการประชุม
สภาท้องถ่ินภายในก าหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้ น หรือ
ด าเนินการตามขอ้ 40ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการ
ประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547และท่ีแกไ้ขถึงฉบบัปัจจุบนั

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอเป็นญตัติต่อประธานสภาทอ้งถ่ิน 5

ประธานสภาทอ้งถ่ินไดบ้รรจุในวาระการประชุมสภาทอ้งถ่ินเป็น
การรับทราบ/ในเวลาอนัสมควรในสมยัประชุมสภาทอ้งถ่ิน

ประชุมสภาสมยัสามญั
หรือสมยัวสิามญั

สมาชิกสภาท้องถ่ินอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น          
ตั้งขอ้สังเกตในการประชุมสภาทอ้งถ่ินได ้

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
มอบหมายให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
อธิบาย ช้ีแจง ตอบข้อซักถามการ
อภิปรายของสมาชิกสภาท้องถ่ินได้
ตามท่ีประธานสภาทอ้งถ่ินไดอ้นุญาต

6

7

ข้อ 38 ญัตติทั้งหลายต้องท าเป็นหนังสือ

ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้ากอ่นวัน

ประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน

ข้อ 40 ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติ

ที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา

ท้องถิ่นภายในก าหนดเวลาอันสมควรในสมัย

ประชุมน้ันกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



14.4 เม่ือสภาทอ้งถ่ินไดรั้บทราบหรือไดเ้สนอความเห็น
แล้ว ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งความเห็นนั้ นให้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยเร็วหรืออยา่งชา้ไม่ควรเกิน 15 วนั 
นับแต่วันท่ีประชุมสภาท้องถ่ินรับทราบ และให้
ผู ้บริหารท้องถ่ินจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ินเพื่ อน าผลการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถ่ินประจ าปีรวมทั้งความเห็นของสภา
ทอ้งถ่ินให้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินรับทราบ เพื่อ
น าไปด าเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ินต่อไป

52

สภาทอ้งถ่ินไดรั้บทราบหรือไดเ้สนอความเห็นตั้ง
ขอ้สังเกตเรียบร้อยแลว้

8

ประธานสภาท้องถ่ินส่งความเห็นนั้ นให้ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินโดยเร็วหรืออยา่งชา้ไม่ควรเกิน 15 วนั นบัแต่
วนัท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินรับทราบ 

ผู ้บริหารท้องถ่ินจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ทอ้งถ่ินเพื่อรับทราบ

ป รั บ ป รุ ง  แ ก้ ไ ข 
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ พื่ อ ก า ร
พฒันาทอ้งถ่ิน

9

10

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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15. การจดัเกบ็ข้อมูลเพ่ือใช้ในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่

เพ่ือเป็นการบูรณาการขอ้มูลในพ้ืนท่ี ให้องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินร่วมมือในการบริหารการจัดเก็บและใช้
ประโยชน์ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการ
วางแผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถน าขอ้มูลความ
จ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และ ขอ้มูล กชช. 2ค มาใชป้ระกอบ
และน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา
ทอ้งถ่ินและการพฒันาในด้านต่าง ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนและผู ้สนใจร้องขอ โดยถือปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

ใชข้อ้มูล จปฐ./กชช.2ค

ใชข้อ้มูลอ าเภอ/จงัหวดั

ใชข้อ้มูลหน่วยงาน

ราชการ/รฐัวิสาหกจิ

ใชข้อ้มูลหน่วยงาที่เกี่ยว

การพฒันาเชิงพื้นที่ใน

ทอ้งถิ่น

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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16. การปฏิบัตติามหลกัการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อให้เป็นไปพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบบัท่ี 2)
พ.ศ. 2562 ประกอบกับกฎหมายจดัตั้ งองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ตามมาตรา 45/1 ของพระราชบญัญติัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 และ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2562 
มาตรา 50 วรรคสอง ของพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 
2496 และ (ฉบบัท่ี 14) พ.ศ. 2562 และมาตรา 69/1 ของ
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และ (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 การปฏิบติังานตาม
อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดีมาใช้ในการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
เพื่อใหก้ารบริหาราชการทอ้งถ่ินบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ย
ต้อง (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

(4) ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบติังาน
เกินความจ าเป็น 

(5) มีการ
ปรับปรุงภารกิจ
ของส่วนราชการ

ใหท้นัต่อ
สถานการณ์

(2) เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของรัฐ 

(3) มี
ประสิทธิภาพและ
เกิดความคุม้ค่าใน
เชิงภารกิจของรัฐ

(1) เกิด
ประโยชน์สุข
ของประชาชน (7) มีการ

ประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการ
อยา่งสม ่าเสมอ

(6) ประชาชนไดรั้บ
การอ านวยความ
สะดวกและไดรั้บ
การตอบสนองความ

ตอ้งการ

Good governance

การปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตอ้งเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใชว้ิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี และให้ค  านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั การจดัท างบประมาณ การ
จดัซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร ทั้ งน้ี ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการนั้น และหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ในการจดัท าหรือทบทวน การเพิ่มเติมแผนพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อน าไปเสนอให้ประชาคมทอ้งถ่ินรับทราบ 
รวมถึงการเสนอปัญหา ความตอ้งการของประชาชนในท้องถ่ินแลว้ และการเปล่ียนแปลง การแกไ้ข
แผนพฒันาทอ้งถ่ินจึงตอ้งมีความสัมพนัธ์กนักบัการจดัท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะซ่ึง
ประกอบดว้ยยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) แผนภาค แผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในเขตจังหวดัและมีความสัมพันธ์ในเชิงพื้นท่ีประกอบด้วย โครงการ (รายละเอียดของโครงการ) 
วตัถุประสงคข์องโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ (ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในเวลานั้น) 
ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากโครงการท่ีจดัท าข้ึน (ผลลพัธ์คือผลท่ีเกิดข้ึนหรือไดรั้บจริงจากโครงการ) และการ
ก าหนดตวัช้ีวดั (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อเป็นเคร่ืองมือวดัถึงผลส าเร็จของโครงการ (ผลลพัธ์ท่ี
คาดวา่จะส าเร็จจริงโดยก าหนดเป็นเคร่ืองมือวดัไวล่้วงหนา้)

แผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน

งบประมาณ
รายจ่าย
ทอ้งถ่ิน

KPI

Local

ที่ โครงการ

วตัถุ  
ประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวดั
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั
2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี........(ระบุช่ือยทุธศาสตร์).................
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั.......(ระบุช่ือยทุธศาสตร์)........
ยทุธศาสตร์..........(ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน).......................

การจัดท าหรือทบทวน การเพิม่เติมแผนพฒันา
ท้องถิ่นให้ประชาคมท้องถิ่นรับทราบ

การจดัท าหรือทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

การเพิ่มเติมแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

การเปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

การแกไ้ขแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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แผนระดบั 1 ยุทธศาสตรช์าติ

แผนระดบั 2

แผนแมบ่ท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ

แผนแมบ่ทเฉพาะกจิ

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ

แผนระดบั 3 แผนปฏบิตักิารดา้น... แผนปฏบิตัริาชการ (ราย 5 ปี และ ปี) แผนอื่น ๆ

นโยบายและแผน

ระดบัชาตวิ่าดว้ยความ

ม ัน่คงแห่งชาติ

แผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาติ

แผนการปฏรูิปประเทศ

ดา้น....

แผนการปฏรูิปประเทศ

(ฉบบัปรบัปรุง)

ความเช่ือมโยงของแผน 3 ระดบั
ร่างแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 13

“พลกิโฉมประเทศไทยสู่ สังคมก้าวหน้า เศรษฐกจิสร้างมูลค่าอย่างยัง่ยืน”

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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มาตร 65 รฐัจดัใหที้ยทุธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่ ง ยืน เ พ่ือเป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ 
เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมาย
เดียวกนั

ม า ต ร า  1 4 2  ก า ร เ ส น อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณตอ้งสอดคลอ้งกับ
ยทุธศาสตรช์าติและแผนพฒันาตา่ง ๆ

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีท่ีจะ
เข้าบริหารราชการแผ่นดินต้อง
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้อง
ส อ ดค ล้อ ง กั บ ห น้ า ท่ี ข อ ง รั ฐ 
แ น ว น โ ย บ า ย แ ห่ ง รั ฐ  แ ล ะ
ยทุธศาสตรช์าติ

มาตรา 270 ให้วุฒิสภา มีหน้าท่ีและ
อ านาจติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการ
จดัท าและด าเนินการตามยทุธศาสตร์

มาตรา 275 ให้ด  าเนินการจัดท า
ยทุธศาสตรช์าตใิหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี

ความเช่ือมโยงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 กบัยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ วา่ 

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

1. ยทุธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง
2. ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั
3. ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตร

6. ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

มาตรา 6 ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย (1) วิสัยทศัน์
พฒันาประเทศ (2) เป้าหมายการพฒันาประเทศระยะยาว ก าหนด
ระยะเวลา และตวัช้ีวดั (3) ยทุธศาสตร์ดา้นต่าง ๆ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560

ต่อส่ิงแวดลอ้ม

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



23 แผนแม่บท ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาบริการประชาชน และการ
พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่ง พฒันาระบบอานวยความ
สะดวกในการบริการภาครัฐ การบูรณาการเช่ือมโยงภาครัฐ
และการ บริหารจัดการการเงินการคลัง เพื่อให้การใช้
งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและมี ประสิทธิภาพ โดยการ
นาเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยุกต์ใช้มีการปรับสมดุลภาครัฐ
โดยการปรับ ขนาดของภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจ 
เสริมสร้างบทบาทของภาคส่วนอ่ืน ๆ ตลอดจนสร้าง บุคลากร
ภาครัฐท่ีเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก และเป็น
คนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 แผนย่อย 
ดงัน้ี 
(1) การพฒันาบริการประชาชน 
(2) การบูรณาการเช่ือมโยงภาครัฐและการบริหารจดัการ
การเงินการคลงั 
(3) การปรับสมดุลภาครัฐ 
(4) การพฒันาระบบบริหารงานภาครัฐ 
(5) การสร้างและพฒันาบุคลากรภาครัฐ 
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หมุดหมายที่ 1

ไทยเป็นประเทศชั้นน า

ด้านสินค้าเกษตรและ

เกษตรแปรรูปมลูค่าสูง 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 13 พ.ศ. 2566-2570

หมุดหมายที่ 2

ไทยเป็นจุดหมายของการ

ท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพ

และความยัง่ยืน                                              

หมุดหมายที่ 3

ไทยเป็นฐานการผลิตยาน

ยนต์ไฟฟ้า ท่ีส าคัญของ

โลก

หมุดหมายที่ 4

ไ ท ย เ ป็ นศู นย์ก ล า งท า ง

การแพทย์และสุขภาพมูล   

ค่าสูง 

หมุดหมายที่ 5

ไทยเป็นประตูการคา้การลงทุน

และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ี

ส าคญัของภูมิภาค

หมุดหมายที่ 6

ไทยเป็นฐานการผลิต

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อจัฉริยะท่ีส าคญัของโลก 

หมุดหมายที่ 7

ไทยมี วิ ส าห กิ จ ขนาด

กลางและขนาดย่อมท่ี

เข ้มแข็ง มีศักยภาพสูง

และสามารถแขง่ขนัได้

หมุดหมายที่ 8

ไ ท ย มี พ้ื น ท่ี แ ล ะ เ มื อ ง

อจัฉริยะท่ีน่าอยู ่ปลอดภยั 

เติบโตไดอ้ยา่งยัง่ยืน 

หมุดหมายที่ 9

ไทยมีความยากจนขา้มรุ่น

ลดลง และคนไทยทุกคนมี

ความคุ้มครองทางสังคมท่ี

เพียงพอ เหมาะสม

หมุดหมายที่ 10

ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและ

สงัคมคารบ์อนต า่ 

หมุดหมายที่ 11

ไทยสามารถลดความเ ส่ี ย งและ

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หมุดหมายที่ 13 

ไ ท ย มี ภ า ค รั ฐ ท่ี ทั น ส มั ย               

มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์

ประชาชน 

หมุดหมายที่ 12

ไ ท ย มี ก า ลั ง ค น สม ร ร ถน ะ สู ง         

มุ่งเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์

การพฒันาแห่งอนาคต
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Sustainable Development Goals : SDGs

การก าหนดเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนข้ึน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค ์ทั้งในส่วนของเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยตรงท่ีตอ้งด าเนินการตามหนา้ท่ีและอ านาจ ด าเนินการในส่วนท่ีมีความเช่ือมโยงกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน
เป้าหมายท่ี 1 ยติุความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 
เป้าหมาย 2  ยติุความหิวโหย บรรลุความมัน่คงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และสนบัสนุนการท าเกษตรกรรมอยา่งย ัง่ยืนเป้าหมาย 3  สร้างหลกัประกนัใหค้นมีชีวิตท่ีมี
คุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของทุกเพศ ทุกวยั 
เป้าหมาย 4  สร้างหลกัประกนัวา่ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งครอบคลุมและเท่าเทียม และสนบัสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติ
เป้าหมาย 5  บรรลุความเสมอภาคระหวา่งเพศและใหอ้ านาจของผูห้ญิงและเด็กหญิงทุกคน
เป้าหมาย 6  สร้างหลกัประกนัใหมี้น ้ าใช ้และมีการบริหารจดัการน ้ าและการสุขาภิบาลอยา่งย ัง่ยนืส าหรับทุกคน
เป้าหมาย 7  สร้างหลกัประกนัวา่ทุกคนเขา้ถึงพลงังานสมยัใหม่ในราคาท่ีสามารถซ้ือหาได ้เช่ือถือได ้และยัง่ยนื
เป้าหมาย 8  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเน่ือง ครอบคลุมและยัง่ยนื การจา้งงานเตม็ท่ี และมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรส าหรับทุกคน
เป้าหมาย 9  สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความทนทาน ส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุมและยัง่ยนื และส่งเสริมนวตักรรม
เป้าหมาย 10  ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภาคภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 
เป้าหมาย 11  ท าใหเ้มืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมี์ความปลอดภยั ความตา้นทานและความยดืหยุน่ต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งครอบคลุมและยัง่ยนื
เป้าหมาย 12  สร้างหลกัประกนัใหมี้แบบแผนการบริโภคและการผลิต ท่ีย ัง่ยนื
เป้าหมาย 13 ด าเนินการอยา่งเร่งด่วนเพ่ือการต่อสูก้บัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
เป้าหมาย 14  อนุรักษแ์ละใชม้หาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอ่ืนๆอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื จ านวน......เป้าประสงค์
เป้าหมาย 15  ฟ้ืนฟู ปกป้อง และส่งเสริมการใชร้ะบบนิเวศบนบกอยา่งย ัง่ยืน การบริหารจดัการป่าไมท่ี้ย ัง่ยืน การต่อตา้นการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยดุย ั้งการเส่ือม
โทรมของท่ีดินและฟ้ืนฟสูภาพดิน และหยดุย ั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าหมาย 16  ส่งเสริมสงัคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ใหทุ้กคนเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมและสร้างสถาบนัท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ
และทุกคนสามารถเขา้ถึงในทุกระดบั 
เป้าหมาย 17 เสริมสร้างความแขง็แกร่งของกลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟหุูน้ส่วนความร่วมมือระดบัโลกเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/no-poverty
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/zero-hunger
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/good-health-and-well-being
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/quality-education
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/gender-equality
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/clean-water-and-sanitation
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/sustainable-cities-and-communities
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/climate-action
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/life-on-land
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/peace-justice-and-strong-institutions
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/affordable-and-clean-energy
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/decent-work-and-economic-growth
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/responsible-consumption-and-production
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/life-below-water
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/reduced-inequalities
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/partnerships-for-the-goals
http://www.un.or.th/globalgoals/th/global-goals/industry-innovation-and-infrastructure


แผนพฒันาจงัหวดั/ยุทธศาสตรจ์งัหวดั

มาตรา 18  ให้ ก.บ.จ. ด าเนินการจดัท าแผนพฒันา
จงัหวดั โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรและศักยภำพของ
ประชำชนในท้องถิ่นในจังหวัด รวมตลอดถึงความ
พร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจของเอกชนและ
ยทุธศาสตร์ระดบัชาติ
มาตรา 19 วรรคสาม เม่ือแผนพฒันาจงัหวดัได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และการด า เ นินกิจการของจังหวัดและ
หน่วยงานของ รัฐ ท่ี เ ก่ี ยวข้อง ต้องสอดคล้องกับ
แผนพฒันำจังหวัดดังกล่ำว

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
มาตรา 53/1 วรรคส่ี เม่ือประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องสอดคล้องกบัแผนพัฒนาจังหวดั

พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการบริหารงานจังหวดั        
และ กลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพืน้ทีแ่บบบูรณาการ พ.ศ. 2560

◼ขอ้ 3 “ภำค”  หมายความวา่  พื้นท่ีซ่ึงก าหนดข้ึนเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการงบประมาณหรือปฏิบติั
ภารกิจ ท่ีเช่ือมโยงกนัโดยครอบคลุมกลุ่มจังหวัดท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการบริหารงาน
จงัหวดั และกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2551 ตั้งแต่หน่ึงกลุ่มจงัหวดัข้ึนไป 
◼ขอ้ 3 “แผนพัฒนำภำค”  หมายความว่า  แผนที่ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำภำคที่สอดคล้อง
เช่ือมโยงกบั แผนระดับชำติและนโยบำยรัฐบำล  มีมิติการพฒันาเชิงกายภาพและพื้นท่ีครอบคลุม
ทุกมิติ  เป็นเคร่ืองมือ บูรณาการแผนของส่วนราชการ  เพื่อขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันา
ประเทศ  แผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและประเด็นการพฒันา
ภาคสู่การปฏิบติั 
◼ขอ้ 7 ให้แผนพัฒนาจังหวดั  แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั และแผนพัฒนาภาคมรีะยะเวลาห้าปี 
◼ข้อ 12 ในคร้ังแรกให้ปรับปรุงแผนพฒันาจังหวดัและแผนพัฒนากลุ่มจังหวดั.... และให้
แผนพัฒนาจังหวดัและแผนพัฒนากลุ่มจังหวดั มีห้วงระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 12  (พ.ศ.  2560 - พ.ศ. 2564)
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ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ
เร่ือง การจดัตั้งกลุ่มจงัหวดัและก าหนดจงัหวดัที่เป็นศูนย์ปฏิบัตกิารของกลุ่มจงัหวดั (ฉบับที่ 3) 

ลงวนัที่ 16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560

ข้อ 1 ภาคกลาง ประกอบด้วย
(1) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 
(2) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางปริมณฑล
(3) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1
(4) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2

ข้อ 2 ภาคใต้ ประกอบด้วย
(1) กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย
(2) กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั
ข้อ 3 ภาคใต้ชายแดน

ข้อ 4 ภาคตะวนัออก ประกอบด้วย
(1) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1
(2) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2

ข้อ 5 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย
(1) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(2) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(3) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(4) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(5) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ข้อ 6 ภาคเหนือ ประกอบด้วย
(1) กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน1
(2) กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน2
(3) กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1
(4) กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 2

1.ภาคกลาง

2.ภาคใต้

4.ภาค
ตะวนัออก

5.ภาค
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ

3.ภาคใต้
ชายแดน

6. 
ภาคเหนือ



ข้อ 1 ภาคกลาง ประกอบด้วย
(1) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน ประกอบดว้ย จงัหวดัชยันาท จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี และ
จงัหวดัอ่างทอง โดยให้จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
(2) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางปริมณฑล ประกอบดว้ย จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดันครปฐม และจงัหวดัสมุทรปราการ โดยให้
จงัหวดันครปฐมเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
(3) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1ประกอบดว้ย จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดัราชบุรี และจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยให้จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
(4) กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2ประกอบดว้ย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัสมุทรสงคราม และจงัหวดัสมุทรสาคร 
โดยให้จงัหวดัเพชรบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
ข้อ 2 ภาคใต้ ประกอบด้วย
(1) กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอ่าวไทย ประกอบดว้ย จงัหวดัชุมพร จงัหวดันครศรีธรรมราช จงัหวดัพทัลุง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และจงัหวดัสงขลา 
โดยให้จงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
(2) กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอนัดามนั ประกอบดว้ย จงัหวดักระบ่ี จงัหวดัตรัง จงัหวดัพงังา จงัหวดัภูเก็ต จงัหวดัระนอง และจงัหวดัสตูล โดยให้
จงัหวดัภูเกต็เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
ข้อ 3 ภาคใต้ชายแดน ประกอบดว้ย (1) กลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน ประกอบดว้ย จงัหวดันราธิวาส จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลา โดยให้จังหวัด
ยะลาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
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ข้อ 4 ภาคตะวนัออก ประกอบด้วย
(1) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1ประกอบด้วย จงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยอง โดยให้จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
(2) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2ประกอบดว้ย จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัตราด จงัหวดันครนายก จงัหวดัปราจีนบุรี และจงัหวดัสระแกว้ โดย
ให้จงัหวดัปราจนีบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
ข้อ 5 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย
(1) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1ประกอบดว้ย จงัหวดับึงกาฬ จงัหวดัเลย จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัหนองบวัล าภู และ
จงัหวดัอุดรธานี โดยให้จงัหวดัอุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
(2) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2ประกอบดว้ย จงัหวดันครพนม จงัหวดัมุกดาหาร และจงัหวดัสกลนคร โดยให้จังหวัด
สกลนครเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
(3) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดว้ย จงัหวดักาฬสินธ์ุ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดั
ร้อยเอด็ โดยให้จงัหวดัขอนแก่นเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
(4) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1ประกอบดว้ย จงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดับุรีรัมย ์และจงัหวดัสุรินทร์ 
โดยให้จงัหวดันครราชสีมาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
(5) กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2ประกอบด้วย จงัหวดัยโสธร จงัหวดัศรีสะเกษ จงัหวดัอ านาจเจริญ และจงัหวดั
อุบลราชธานี โดยให้จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
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ข้อ 6 ภาคเหนือ ประกอบด้วย
(1) กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1ประกอบดว้ย จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัล าปาง และจงัหวดัล าพูน 
โดยให้จงัหวดัเชียงใหม่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
(2) กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2ประกอบดว้ย จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา และจงัหวดัแพร่ โดยให้จังหวัด
เชียงรายเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
(3) กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1ประกอบดว้ย จงัหวดัตาก จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัสุโขทยั และ
จงัหวดัอุตรดิตถ ์โดยให้จงัหวดัพษิณุโลกเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
(4) กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 2ประกอบด้วย จงัหวดัก าแพงเพชร จงัหวดันครสวรรค์ จงัหวดัพิจิตร และจงัหวดั
อุทยัธานี โดยให้จงัหวดันครสวรรค์เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจงัหวดั
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ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั

ข้อ 4 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย และกลยทุธ์ โดย
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพฒันาอ าเภอ 
แผนพฒันาต าบล แผนพฒันาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันา 
รายละเอียดท่ีปรากฏในโครงการพฒันา ท่ีจดัท าข้ึนส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหนา้ 
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 524 ลง
วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2556 เร่ือง แนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัด (เกิดจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.2/ว 366 ลงวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2555)

การขบัเคลือ่น

หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 7467 ลง
วนัท่ี 14 ธันวาคม 2563 เร่ือง แนวทางการจัดท าแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ปัจจุบนั

ส่วนที ่1
สรุปผลการพฒันาทอ้งถ่ินตาม

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน          
(พ.ศ. 2566-2570)

ส่วนที ่2
ยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันา

ส่วนที ่3
การติดตามและ
ประเมินผล

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561

◼“แผนพัฒนำท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีก าหนด
วิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคลอ้งกบั
แผนพัฒนาจังหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดั 
แผนพฒันาอ าเภอ แผนพฒันาต าบล แผนพฒันาหมู่บา้นหรือแผนชุมชน อนัมีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันา รายละเอียดท่ีปรากฏในโครงการพฒันา ท่ีจดัท าข้ึน
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหน้า และให้หมายความรวมถึง
การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 7467 ลงวนัท่ี 14 ธันวาคม 2563 เร่ือง 
แนวทางการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

จดัท าหรือทบทวน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2561-2565

จดัท าหรือทบทวน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2566-2570

เพิ่มเติม

เปล่ียนแปลง

แกไ้ข

เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลงตาม
นโยบายแห่งรฐั

ที่ โครงการ
วตัถุ  

ประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตัวช้ีวดั
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัสมุทรปราการท่ี......ยทุธศาสตร์...(ระบุช่ือยทุธศาสตร์).................
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ ยทุธศาสตร์ท่ี ...ยทุธศาสตร์.......(ระบุช่ือยทุธศาสตร์)........

1. ยทุธศาสตร์..........(ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)............

หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เร่ือง ซกัซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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การแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน ให้ระบุ
ช่ือ สกลุ ต าแหน่ง/หน่วยงาน (ถา้มี) กรณีเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
ควรระบุเขตเลือกตั้ ง (หรืออาจระบุหมู่บ้านด้วยก็ได้ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบล) กรณีเป็นผูท้รงคุณวุฒิ ควรระบุว่า
เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นใดหรือมีความรู้ความสามารถด้านใด กรณี
ผูแ้ทนประชาคมท้องถ่ิน ควรระบุหมู่/ชุมชนใด กรณีหัวหน้า
ส่วนการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ส านัก/กอง) 
ควรระบุต าแหน่งปัจจุบนัใหช้ดัเจน

การระบุช่ือ สกลุ ต าแหน่ง ความรู้
ความสามารถ เป็นไปตามหลกัการบริหาร

กจิการบ้านเมืองทีด่ี

การระบุช่ือ สกลุ/ต าแหน่งหรือความรู้
ความสามารถ/หน่วยงานหรือทีอ่ยู่ จะช่วยให้
ทราบถึงทีม่าของการเป็นกรรมการ และเราไม่
ต้องไปค้นหาทีไ่ปทีม่าหรือสัดส่วน ของการ

มาเป็นกรรมการจากเอกสารอ่ืน ๆ

แสดงให้เห็นถึงความรับผดิชอบอย่างชัดเจน

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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17. การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพ่ือประโยชน์ของราชการทอ้งถ่ิน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเบิกค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภคได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2562 ส าหรับการจัด
ประชุมหรือการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้
จะต้องไม่เป็น
ค่าใช้จ่าย

ค่าเบีย้ประชุม

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/

ว 1239 เรื่อง แนวทางการปฏบิตัิตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่นขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่น ลงวนัที่ 21 กมุภาพนัธ ์2565 
ออกมาเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัการ

ปฏบิตัิงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2562 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล

“ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรี และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล

“ค่าใชจ่้าย” หมายความวา่ รายจ่ายท่ีก าหนดใหจ่้ายในการบริหารงานประจ าตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือรายจ่ายท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวตามท่ีก าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่าย ซ่ึงเป็นการ
เบิกจ่ายจากงบด าเนินงาน ลกัษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ และค่าสาธารณูปโภค หรืองบรายจ่ายอ่ืนใดท่ี
เบิกจ่ายในลกัษณะเดียวกนั และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายท่ีเกิดจากภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยดว้ย
ขอ้ 7 ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินก ากบัดูแลการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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หมวด 1 ค่าตอบแทน

ขอ้ 9 ค่าใช้จ่ายส าหรับบุคคลภายนอกท่ีปฏิบติังานให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเบิกจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนไดต้ามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด
ขอ้ 10 ค่าใชจ่้ายดงัต่อไปน้ี ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเบิกจ่ายไดต้ามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการ
(1) ค่าตอบแทนล่ามในการแปลภาษาทอ้งถ่ิน ภาษาต่างประเทศ หรือภาษามือ
(2) ค่าตอบแทนในการแปลหนงัสือ หรือเอกสาร
(3) ค่าตอบแทนในการจดัเกบ็หรือส ารวจขอ้มูล เฉพาะในช่วงระยะเวลาท่ีมีการจดัเกบ็หรือส ารวจขอ้มูล
ในกรณีท่ีผูแ้ปล หรือผูจ้ดัเก็บ หรือผูส้ ารวจขอ้มูล เป็นเจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นท่ีปฏิบติังานตาม
หนา้ท่ี มิใหไ้ดรั้บค่าตอบแทน

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน



หมวด 2 ค่าใช้สอย

72

ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย มีดงัต่อไปนี้
(1) ค่าใชจ่้ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเก่ียวเน่ืองกบัการรับเสด็จส่งเสด็จ พระมหากษตัริย ์พระราชินี 
พระบรมวงศานุวงศ์
(2) ค่าจา้งเอกชนด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(3) ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสมัพนัธ์งานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(4) ค่าพานพุ่มดอกไม ้พานประดบัพุ่มดอกไม ้พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม ้พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไม ้หรือพวง
มาลา ส าหรับวางอนุสาวรีย ์หรือใชใ้นการจดังาน การจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ
(5) ค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เช่น ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารในกรณีท่ีมีการประชุมคาบเก่ียวม้ืออาหาร ค่าเช่าหอ้งประชุม ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ี
จ าเป็น เป็นตน้
(6) ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ส าหรับกรณีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกเขา้ดูงานหรือเยี่ยมชมองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือกรณีการตรวจเยีย่มหรือตรวจราชการ การแถลงข่าวขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การมอบเงินหรือส่ิงของบริจาค
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(7) ค่าซ่อมแซมทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเกิดจากการเส่ือมสภาพ หรือช ารุดเสียหายจากการใชง้านปกติ

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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(8) ค่าของขวญัหรือของท่ีระลึกท่ีมอบให้ชาวต่างประเทศ กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว กรณีชาวต่างประเทศเดินทางมา
ประเทศไทย ในนามขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นส่วนรวม
(9) ค่าโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่ากรอบใบประกาศเกียรติคุณ ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ินหรือลูกจา้งประจ าท่ีเกษียณอายุ หรือผูใ้ห้
ความช่วยเหลือ หรือควรไดรั้บการยกยอ่งจากทางราชการ
(10) ค่าใชจ่้ายในการจดัท าเวบ็ไซต์
(11) ค่าธรรมเนียมในการคืนบตัร เปล่ียนบตัรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการหรือค่าบตัรโดยสารท่ีไม่สามารถคืนหรือเปล่ียน
บตัรไดก้รณีเล่ือนการเดินทางไปราชการ กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสัง่ใหง้ด หรือเล่ือนการเดินทางไปราชการ และให้รวมถึงกรณี
เหตุสุดวิสยัอ่ืน ๆ  ท่ีท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้ทั้งน้ี ตอ้งมิไดเ้กิดจากตวัผูเ้ดินทางเป็นเหตุ
(12) ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการท าธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความสะดวกขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมิใช่เป็นการร้องขอของผูมี้
สิทธิรับเงิน
(13) ค่าใชจ่้ายในการใชส้ถานท่ีอ่ืนชัว่คราวขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(14) ค่าใชจ่้ายในการประดบั ตกแต่งอาคารสถานท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(15) ค่าบริการ หรือค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการก าจดัแมลง แมง หนู หรือสตัวท่ี์อาจเป็นพาหะน าโรคร้ายมาสู่คน และให้หมายความรวมถึงการ
ก าจดัเช้ือโรคหรือเช้ือราขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือบา้นพกัท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัไวใ้ห้
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(16) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาอาหารส าหรับผูป่้วยสามญั ผูป่้วยโรคเร้ือน ของสถานบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรืออาหาร นม 
อาหารเสริม ส าหรับเดก็ท่ีอยูใ่นการสงเคราะห์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(17) ค่าใชจ่้ายในการเป็นสมาชิก หรือการจดัซ้ือหนงัสือ จุลสาร วารสาร หนงัสือพิมพห์นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใชใ้นราชการโดย
ส่วนรวม
(18) ค่าบริการในการก าจดัส่ิงปฏิกูล จดัเก็บขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ค่าบริการในการก าจดัส่ิงปฏิกูล บา้นพกัขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกรณีไม่มีผูพ้กัอาศยั
(19) ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบติัราชการ ส าหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม
ระเบียบวา่ดว้ยรถราชการ ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดม้าโดยวิธีการซ้ือ การยืม การเช่า หรือรับบริจาค หรือไดรั้บความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศและข้ึนทะเบียนเป็นครุภณัฑข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น
(20) ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดั ผลิตรายการ และถ่ายทอดทางสถานีโทรทศัน์ และวิทยุ
(21) ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพสัดุหรือพสัดุภณัฑข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยกเวน้ค่าระวาง บรรทุก ขนส่งพสัดุหรือพสัดุภณัฑ์
ในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมระหวา่งประเทศ
(22) ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  ท่ีเกิดจากการใชพ้สัดุท่ียมืจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือใชป้ฏิบติัราชการกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเป็นการชัว่คราว
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(23) ค่าตรวจร่างกายของบุคลากรเพ่ือตรวจหาสารกมัมนัตภาพรังสี และเช้ือเอชไอวีจากการปฏิบติังานตามภารกิจปกติ และไม่ถือเป็น
สวสัดิการการรักษาพยาบาลท่ีพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือลูกจ้างประจ าท่ีจะใช้สิทธิเบิกจ่ายตามกฎหมายเก่ียวกับการเบิกจ่าย                 
ค่ารักษาพยาบาล

ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว ้ในวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด
ข้อ 13 ค่าใช้สอยดงัต่อไปนี ้มิให้เบิกจ่าย

(1) ค่าจดัท าสมุดบนัทึก สมุดฉีก หรือของช าร่วย เน่ืองในโอกาสต่าง ๆ
(2) ค่าจดัพิมพ ์ค่าจดัส่ง ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ส าหรับบตัรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ และค่าจดัพิมพน์ามบตัรให้กบับุคลากร
ภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(3) ค่าพวงมาลยั ดอกไม ้ของขวญั หรือของเยี่ยมผูป่้วย เพ่ือมอบให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานเอกชน บุคคล เน่ืองในโอกาสต่าง ๆ
(4) ค่าทิป
(5) เงินหรือส่ิงของบริจาค
(6) ค่าใชจ่้ายในการจดัสวสัดิการ หรือการจดักิจกรรมนนัทนาการภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(7) ค่าใชส้อยท่ีไม่ใหเ้บิกจ่ายนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว ้ใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด

กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
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หมวด 3 ค่าวสัดุ

ขอ้ 17 ค่าวสัดุตามหลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเบิกจ่าย
เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยดั และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

หมวด 4 ค่าสาธารณูปโภค

ขอ้ 18 ค่าสาธารณูปโภคและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณูปโภคดงัต่อไปน้ี ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเบิกจ่ายไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง ตาม
ความจ าเป็น เหมาะสม ประหยดั และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
(1) ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ า ค่าโทรศพัท ์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และบา้นพกัราชการท่ีไม่มีผูพ้กัอาศยัใหจ่้ายไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง
(2) ค่าบริการไปรษณีย ์ค่าฝากส่งไปรษณีย ์ค่าบริการไปรษณียต์อบรับ ค่าดวงตราไปรษณียห์รือค่าเช่าตูไ้ปรษณีย์
(3) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใชจ่้ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
การใชร้ะบบและค่าใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยส่ืุอสาร เป็นตน้
(4) ค่าเช่าพ้ืนท่ีเวบ็ไซต ์และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้ง

ว 1239 จะน าไปสู่
Easier: บริการง่ายลงกว่าเดิม ท าให้ง่าย

Faster: บริการรวดเรว็ รีบด าเนินการ

Cheaper: บริการถูกลง ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

“เราไม่เอาเปรียบประชาชน”
“เราบริการทุกระดับ ประทับใจ”

“เราคืนก าไรให้ประชาชน”
กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน


