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แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดท าบริการสาธารณะ

หรือกิจกรรมสาธารณะ 
................................... 

 

  เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
ก าหนดไว้ในมาตรา 250 ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน...” ประกอบกับกฎหมายจัดตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 69/1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50 วรรคสอง และพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 45/1 ก าหนดว่า “การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด” 
  ส าหรับเมืองพัทยา ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดว่า “องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 48 (5) ก าหนดว่า นายกเมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกเมือง
พัทยาหรือนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี และมาตรา 62 (14) ก าหนดว่า ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย 
เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการในเขตเมืองพัทยาตามอ านาจหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายก าหนดให้เป็นของเทศบาลนคร
หรือของเมือง ดังนั้น การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเมืองพัทยา การ
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50 วรรคสอง  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และ    
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและการโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
  จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายและระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
ให้เป็นปัจจุบันและสามารถปฏิบัติได้กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1. การจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
  1.1 ความหมายส าคัญ   

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
1.1.1 “การบริการสาธารณะ” 1) เป็นการจัดท าหรือการบริการหรือกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะหรือเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นที่ด าเนินการได้ตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2) การบริการสาธารณะ (public service) เป็นการด าเนินการโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้น าทรัพยากรของราชการท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในท้องถิ่นและไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ แบบ
แผนของราชการที่ก าหนดไว้ ด าเนินการในรูปแบบของการจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน             
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.2 “การจัดท าบริการสาธารณะ”  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าบริการสาธารณะ (public service 
preparation) ภายใต้หน้าที่และอ านาจของตนเองที่ก าหนดไว้มีลักษณะเป็นการ
ด าเนินการด้านสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
ด าเนินการตลอดเวลาโดยปกติไม่ได้ก าหนดอายุหรือเวลาในการรับบริการหรือแม้
ก าหนดไว้ก็เป็นช่วงเวลาหรือครั้งคราว เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินการน้อย
มาก แต่ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น (1) จัดให้มี
และบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (2) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธี
อ่ืน (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (4) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบก
และทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน (5) การจัดตั้งและ
ดูแลตลาดกลาง (6) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ 
รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (7) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า เป็นต้น 

1.1.3 “การจัดท ากิจกรรมสาธารณะ” 
 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ากิจกรรมสาธารณะ (public service 
activities) ภายใต้หน้าที่และอ านาจของตนเองที่ก าหนดไว้มีลักษณะเป็นการ
ด าเนินการที่เป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่ก าหนดวันเวลาไว้อย่างชัดเจน 
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ด าเนินการมาก เช่น (1) ให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม (2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ 
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  1.1 ความหมายส าคัญ (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

1.1.3 “การจัดท ากิจกรรมสาธารณะ” 
(ต่อ) 

ของประชาชน (3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น               
(4) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น (5) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เป็นต้น 
2) หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเป็น “การจัดท าบริการ
สาธารณะหรือการจัดท ากิจกรรมสาธารณะ” ก็ได้ เช่น (1) การท่องเที่ยว/การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (3) คุ้มครอง 
ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

1.1.4 “โครงการพัฒนา” 1) หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม 
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดซึ่ง
รวมถึงโครงการ/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่าง ๆ ที่ต้องด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3) โครงการพัฒนาหมายความรวมถึงโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

1.1.5 การจัดการบริการสาธารณะ
ห รื อ กิ จ ก ร ร ม ส า ธ า ร ณ ะต า ม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

1) การด าเนินการบริหารจัดการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกิดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ไม่ปรากฎอยู่ในหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย
จัดตั้งหรือกฎหมายแผนขั้นตอนกระจายอ านาจ ฯ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงหรือประชาชนไม่ได้
รับประโยชน์โดยตรง ไม่ต้องจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) กรณีการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับที่ดิน  สิ่งก่อสร้าง  สาธารณูปโภค
สาธารณูปการหรือที่ต้องด าเนินการน าไปสู่การลงทุนหรือการลงทุนเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3) สิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการชดเชย ค าพิพากษา การออกแบบหรือเรื่องอ่ืน
ใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ไม่ต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1.6 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” 1) หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้ าประสงค์  ตั วชี้ วัด   ค่ าเป้ าหมาย และกลยุทธ์                            
ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
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  1.1 ความหมายส าคัญ (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
1.1.6 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” (ต่อ) 2) เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้า หมาย          

กลยุทธ์ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน แผนงาน 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏตามเค้าโครงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
3) เป็นการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะด าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือด าเนินการทั้งสองอย่างก็ย่อมจะกระท าได้ตามหน้าที่และอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 66, 67 และมาตรา 68 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 50,51,53,54,56 และมาตรา 57 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 และกฎกระทรวงขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด              
พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542            
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 48 (5) และมาตรา 62 (14) 

4) เป็นการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะด าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือด าเนินการทั้งสองอย่างก็ย่อมจะกระท าได้ตามหน้าที่และอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 และมาตรา 17 
5) เป็นการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะด าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือด าเนินการทั้งสองอย่างก็ย่อมจะกระท าได้ตามหน้าที่และอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2543 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2552 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดท าการบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) เป็นเรื่องของการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะด าเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือด าเนินการทั้งสองอย่างก็ย่อมจะกระท าได้ตามหน้าที่และอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาลที่ แถลงต่อรัฐสภา และนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย 
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  1.1 ความหมายส าคัญ (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

1.1.7 “วิสัยทัศน์” 1) วิสัยทัศน์(vision): คือภาพฝันสิ่งที่วาดหวังของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องที่มีความมาดมั่นร่วมกันในอันที่จะไปให้ถึงภาพฝันนั้น
หรือประเภทว่า “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง” วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นควรมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อได้ด าเนินการจนสามารถบรรลุภาพฝัน
นั้นได้หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จนท าให้มีการตัดสินใจที่จะ
ก าหนดภาพฝันใหม่  
2) มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น  
3) การก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการก าหนดสิ่งที่
คาดหวังและมุ่งมั่นที่จะด าเนินการให้บรรลุในสิ่งที่คาดหวังนั้นได้ การก าหนด
วิสัยทัศน์จึงไม่ใช่ค าขวัญ ค าคม ค าชีวิต ปรัชญาในการท างาน แต่เป็นเสมือน
หนึ่งของค ามั่นสัญญาต่อประชาชนในท้องถิ่นที่จะด าเนินการให้ส าเร็จได้ตาม
หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.8 “ยุทธศาสตร์” 1) การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา (development strategy) เป็นการก าหนด
ทิศทางหรือวิธีการต่าง ๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณาก าหนดด้วย
ความรอบคอบในการน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ (objective) ที่ได้ก าหนดไว้
โดยการรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย
ต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพ่ือคาดการณ์ไปสู่อนาคตก้าวไปสู่เป้าประสงค์สูงสุด (goal) 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
2) การก าหนดยุทธศาสตร์ (strategy) เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพการณ์ในท้องถิ่นที่เป็น
ประเด็นปัญหา ความต้องการ การพัฒนาท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการได้ตามหน้าที่และอ านาจ โดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคใน
การวิเคราะห์ SWOT Analysis หรือ Demand  (Demand Analysis)/Global  
Demand หรือ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยน าไปจัดท า
เป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 
3) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ต้องค านึงถึงสิ่งที่เป็นประเด็นหลัก 
ประเด็นที่ต้องพัฒนาในการน าไปสู่วิสัยทัศน์และไม่ควรมีมากเกินไป ส่วน
การก าหนดเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ควรเริ่มต้นด้วยค าถาม
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ว่าต้องการอะไร เป็นผลลัพธ์สุดท้ายใน
ประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ยุทธศาสตร์จะน าไปสู่เป้าประสงค์ท่ีดี 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้
ค าถามที่ว่า “ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน” “ในอนาคตเราต้องไปสู่จุดไหน”              
“เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร” “เราจะต้องท าอะไร จะปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง 
เพ่ือให้ไปถึงจุดนั้น” 
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  1.1 ความหมายส าคัญ (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

1.1.9 “เป้าประสงค”์ 
 

1) การก าหนดเป้าประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (local government 
goal) เป็นเป้าประสงค์ที่จะด าเนินการสิ่งใดให้ได้ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้เป็น
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพหรือหน่วยนับได้ การก าหนดเป้าประสงค์ที่แสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ที่เกิดจากวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท้องถิ่น 
2) เป้าประสงค์จะน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเครื่องชี้
แนวทางในการด าเนินงานของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่แสดงให้ เห็นถึง
คุณลักษณะ สภาพพ้ืนที่ สภาพทางกายภาพ ระยะหรือขนาดของความกว้าง ความ
ยาว ลึก ตื้น หนา บาง สูง ต่ า กลุ่ม จ านวนคนหรือสิ่งของ แสดงให้เห็นจ านวนที่
เกิดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เมื่อก าหนดเป้าหมาย (Target) แล้วสามารถ
น าไปค านวณเป็นงบประมาณที่เป็นจริงในเวลานั้นได้ 
3) เป้าประสงค์: คือการก้าวไปสู่เป้าประสงค์สูงสุด (goal)  สะท้อนจาก
Objective น าไปสู่การสะท้อนถึงเป้าประสงค์  โดยการเริ่มจากค าว่า  “เพ่ือ” 
“เพ่ิม” “เร่ง” “ลด” “ป้องกัน” และ หรือ “วางรากฐาน” เป็นต้น             
เช่น (1) เพ่ือเพ่ิม...ให้มากขึ้น/เพ่ือเร่งการเติบโตด้าน....ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงด้าน...(2) เพ่ือลด....ลงมากกว่าที่เคยเป็นมา/เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้...มามีผลกระทบกับ...ในระยะยาว (3) เพ่ือวางรากฐานในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงด้าน. ..และก่อให้ เกิดการพัฒนาด้าน. ..ใ นระยาว                  
(4) เพ่ือก่อสร้าง....(5) เพ่ือส่งเสริม....และ (6) เพ่ือสนับสนุน....ฯลฯ 
4) เป้าประสงค์:  คือการก้าวไปสู่เป้าประสงค์สูงสุด (goal)  สะท้อนจาก
Objective น าไปสู่การสะท้อนถึงเป้าหมาย โดยการเริ่มจากค านาม 
ผลลัพธ์ที่อยากได้ และปิดท้ายด้วย “ระดับ” “ใน” “เวลา” เป็นต้น เช่น 
(1) อัตราการเติบโตด้าน...มีมากขึ้น...% ใน...ปี (2) อัตราการเติบโตด้าน
...มีมากขึ้น....% ใน...ปี (3) ปัญหาด้าน....ลดลง...% ใน...ปี (4) ปัญหา
ด้าน...จะถูกป้องกันได้...ใน...ปี (ดูได้จากการมี...ในระดับ...) และ (5)...จะ
เสร็จสมบูรณ์ใน....ปี (โดยความสมบูรณ์นั้นประกอบด้วย การมี...ในระดับ
..และ.....จะสามารถท า.....ได้ในระดับ....) ฯลฯ 

1.1.10 “ตัวชีว้ัด (KPI)” 
 

1) การก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) เป็น
ความพยายามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะวัดความส าเร็จในการ
ท างานซึ่งวัดจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและน าไปสู่การปฏิบัติในรูป
ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวัดหรือ KPI เป็นเครื่องมือวัดผลการ
ด าเนินงานหรือประเมินผลการด าเนินงานที่เกิดจากโครงการพัฒนา 
สามารถแสดงผลของการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือสะท้อน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นการวัดที่ระบุความส าเร็จ
ของงานเป็นตัวเลขได้หรือแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจเป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพในการพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ แต่มิใช่การวัดหรือใช้ค าซ้ าในเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 



7 
 

  1.1 ความหมายส าคัญ (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

1.1.10 “ตัวชีว้ัด (KPI)” (ต่อ) 
 

2) ตัวชี้วัด: เป็นเครื่องวัด การควบคุมการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดให้กระบวนการ
ของการตรวจสอบประสิทธิภาพเทียบกับมาตรฐานที่ด าเนินการแสดงให้เห็นถึง
ผลส าเร็จที่จะเกิดขึ้น การก าหนดตัวชี้วัดที่เกิดจากความสัมพันธ์ของโครงการ 
วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ และมีปัจจัยที่ส าคัญที่จะส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จได้คือเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) การวัดที่เป็นร้อยละหรือ
จ านวนที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือความส าเร็จที่จะเกิดข้ึน 
3) เครื่องมือวัดผลงานหรือวัดผลความส าเร็จของงาน “Key Performance 
Indicator: KPI” ประกอบด้วย Key/K: หัวใจหลัก เป้าหมายหลัก กุญแจส าคัญของ
ความส าเร็จ Performance/P: ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความสามารถในการ
ท างาน และ Indicator/I: ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัด ในส่วนของการพัฒนาท้องถิ่นได้ใช้ 
“ตัวชี้วัด” เป็นเครื่องมือในการท างาน และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
พัฒนาน าไปสู่การใช้ “ดัชนีชี้วัด” ก็ย่อมกระท าได้ 

1.1.11 “ค่าเป้าหมาย” 
 

1) ค่าเป้าหมาย (Target value) เป็นค่าที่แสดงให้ตัวเลขหรือหน่วยนับที่สามารถ
นับได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (1) เป้าหมายต้องมีความชัดเจน 
ยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาที่จะขับเคลื่อนนั้นอยู่ที่ใด แสดงให้เห็นถึง
เป้าหมายที่จะด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จนั้น และ (2) หากเป้าหมายไม่ชัดเจน    
เลื่อนลอย พิสูจน์ไม่ได้ จับต้องไม่ได้ ไม่แสดงออกถึงทางกายภาพที่ชัดเจน      
การก าหนดค่าเป้าหมายที่จะให้มีข้ึนหรือคุณค่าทางเป้าหมายก็ย่อมไม่เกิด 
2) ค่าเป้าหมาย จะน าไปสู่เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) เป็นค่า
เป้าหมายที่ส าคัญในการน าไปค านวณงบประมาณที่จะเกิดขึ้นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ (1) เกิดประโยชน์
สุ ขของประชาชน (2)  เ กิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่ อภ ารกิ จ ของรั ฐ  และ                        
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
3) ค่าเป้าหมาย จะเป็นตัวก าหนดหรือแสดงให้เห็นถึงการจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น ก าหนดเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ใน “งบประมาณ” ต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการให้บรรลุเป้าหมายของการจัดท าโครงการได้แก่              
(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) การลดความเหลื่อมล้ าการพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

1.1.12 “กลยุทธ์” 1) กลยุทธ์ (Strategic) เป็นการก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง 
วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่
จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นค าถามที่ส าคัญว่า ปัจจุบันเรา
ยืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเราก าลังท าอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะท าอะไร 

 
 



8 
 

  1.1 ความหมายส าคัญ (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

1.1.12 “กลยุทธ์” (ต่อ) จะพัฒนาอะไร เป็นชั้นเชิงการพัฒนา สิ่งที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
และกลอุบายสู่ความส าเร็จ จากค าถามที่ต้องถาม What (1) เป้าหมายที่
ก าหนด และ (2) เป้าหมายที่เราจะไปอยู่จุดนั้น How (1) วิธีการที่เราจะ
ไปสู่เป้าหมาย และ (2) แนวทางท่ีเราจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไร 
2) เป็นกรอบในการท างานเพ่ือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือการ
สนับสนุนให้เกิดการด าเนินการเป็นการก าหนดแนวทางเพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงและเป็นแนวทางในการสร้างผลผลิตการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลยุทธ์เป็นประโยชน์ในการกระท าให้
บรรลุสู่จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและสร้างความชัดเจนในหน้าที่ อ านาจ และ
ภารกิจต่าง ๆ ที่จะด าเนินการ 
3) แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามหน้าที่และ
อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
เป็นตัวอธิบายถึงกฎเกณฑ์พ้ืนฐานและกรณีเหตุการณ์/สถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่จะด าเนินไป รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่จะขับเคลื่อนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นไปข้างหน้าจากปัจจุบันไปสู่อนาคตซึ่งก็คือวิสัยทัศน์ที่
ต้องการนั่นเอง 
4) เป็นวิธีการด าเนินการให้บรรลุผลลัพธ์ให้ได้มากที่สุด มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์
จึงเป็นกรอบในการท างานเพ่ือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือการ
สนับสนุนให้เกิดการด าเนินการ เป็นการก าหนดแนวทางเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและเป็นแนวทางในการสร้างผลผลิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และน าไปสู่แผนการด าเนินงานต่อไปซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกระท าให้บรรลุสู่
จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและสร้างความชัดเจนในหน้าที่ อ านาจ และภารกิจต่าง ๆ  ที่
จะด าเนินการ รวมถึงบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ  ด้วย และสามารถก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลส าเร็จ
ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

1.1.13 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

1) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) การวางต าแหน่งการพัฒนาท้องถิ่น จุดที่
จะต้องไปเพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ ที่เกิดจากประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อะไรที่มีอยู่ในท้องถิ่นจริงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน 
2) ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นหรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่า จุดยืน/ที่มั่น
ทางการพัฒนาท้องถิ่นต าแหน่งทางการพัฒนา คือ การก าหนดลักษณะ
พิเศษสิ่งที่ เราจะพัฒนาในท้องถิ่น เจาะจงลง ไป ให้ชัดเจนลงไปว่า         
จะพัฒนาอะไร เพ่ือให้การจัดท าบริการสาธารณะหรือการด าเนินการ
จัดท ากิจกรรมสาธารณะข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้จริง ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุดจริง 



9 
 

  1.1 ความหมายส าคัญ (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

1.1.13 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

3) การก าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
มุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิด
ผลส าเร็จได้ 

1.1.14 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 
 

1) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (Strategy linkage) ความเชื่อมโยงใน
เชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกันเพ่ือให้เกิดภาพรวม (Overview) การเชื่อมโยงจากจุด
หนึ่งไปจุดหนึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ โดยสามารถน าเข้าสู่รอยต่อที่เข้าหากันได้อย่าง
กลมกลืนแม้ว่าจะเรียกชื่อที่แตกต่างกันก็ตาม แต่ก็สามารถเดินทางไปด้วยกันได้
ในเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ระดับ            
มหภาคกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (3) การก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (4) แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ (6) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) การก าหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร
เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาคและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย (1) วิสัยทัศน์ (2) 
ยุทธศาสตร์ (3) เป้าประสงค์ (4) ตัวชี้วัด (5) ค่าเป้าหมาย (6) กลยุทธ์ 
และ (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1.1.15 การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1) การวิเคราะห์: เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มี
ความสัมพันธ์กัน เพ่ือท าความเข้าใจแต่ละส่วนให้ชัดเจน เห็นแจ้ง รวมทั้ง
การสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพ่ือดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้น
สามารถเข้ากันได้หรือไม่ สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้ เกิด
ความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง โดยพ้ืนฐานแล้ว การวิเคราะห์ถือ
เป็นทักษะที่ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถฝึกได้ 
2) วิธีคิดในเชิงวิเคราะห์: เพ่ือด าเนินการ (1) ก าหนดขอบเขตหรือนิยาม
สิ่งที่เราจะวิเคราะห์ให้ชัดเจน (2) ก าหนดจุดมุ่งหมายว่าจะวิเคราะห์เพ่ือ
อะไร (3) พิจารณาหลักความรู้หรือทฤษฎี (แนวคิด/หลักการส าคัญก็ได้) 
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าจะใช้หลักใดในการวิเคราะห์ (4) ใช้หลัก
ความรู้นั้นให้ตรงกับเรื่องที่จะวิเคราะห์เป็นกรณี ๆ ไปและต้องรู้ว่าควรจะ
วิเคราะห์อย่างไร และ (5) สรุปและรายงานผลให้เป็นระเบียบ 
3) ใช้การวิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ         
ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  1.1 ความหมายส าคัญ (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

1.1.15 การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น (ต่อ) 

4) SWOT Analysis  ประกอบด้วย Strengths คือ จุดแข็ง  Weaknesses คือ 
จุดอ่อน Opportunities คือ โอกาส และ Threats คือ อุปสรรค   
5) Strengths คือ จุดแข็ง  หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นบวกซึ่งน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือการด าเนินงานภายในที่ท าได้ดีในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
6) Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นลบหรือด้อยความสามารถซึ่งไม่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง
การด าเนินงานภายในแต่ท าได้ไม่ดีหรือท าได้แต่ไม่ดีในการพัฒนาท้องถิ่น 
7) Opportunities คือ โอกาส หมายถึงปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่
เ อ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์เอ้ือต่อ
การด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น 
8) Threats คือ อุปสรรค  หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่
ขัดขวางการท างานขององค์กรปกครอ งส่วนท้องถิ่นไม่ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
9) Demand (Demand Analysis)/อุปสงค์ (Demand) “ความต้องการซื้อ” หรือ 
“ความต้องที่จะได้รับจากการพัฒนาท้องถิ่น” ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น: คือ
ความต้องที่ประชาชนอยากจะได้ อยากจะให้มี ให้เป็นในท้องถิ่น อุปทาน 
(Supply) คือ “ความต้องการขาย” หรือ “ความต้องการขององค์กรปกครองส่วน
ท้อถิ่นจะให้ได้”ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น: คือสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มอบการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่น           
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เมื่อความต้องการของ
ประชาชนที่ต้องการได้ ตามความต้องการนั้น ได้ตอบสนองความอยากนั้นจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นว่า “จุดดุลยภาพ” ซึ่งเป็นจุด
ที่ทุกฝ่ายหรือผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ได้ประโยชน์ร่วมกัน/เช่นเดียวกัน 
10) Trend: (Trend Analysis) อนาคต ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น แนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สัมพันธ์ สอดคล้อง เชื่อมต่อในระดับ
อ าเภอ จังหวัด ระดับประเทศและระดับโลกที่เป็นความต้องการของประชาชน            
ในท้องถิ่นที่เป็นยุคสมัยนั้นที่ประชาชนต้องการจะให้เป็นเพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น การกระท าหรือไม่กระท าในสิ่งใด 
 ๆเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่งผลอย่างไร 
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  1.2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
1.2.1 “ค าส าคัญในการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น”  

ประกอบด้วย (1) การจัดท าหรือทบทวน หรือการจัดท า หรือการทบทวน 
(2) การเพ่ิมเติม (3) การเปลี่ยนแปลง และ (4) การแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

1.2.2 “การจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น”  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามห้วงระยะเวลาตามข้อ 18 
และด าเนินการตามขั้นตอนการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1.2.3 “การเพ่ิมเติ มแผนพัฒนา
ท้องถิ่น” 
 

เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอนตามข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาด 
ไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1.2.4 “การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น” 
 

เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการตามข้อ 22/1 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1.2.5 “การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้ องถิ่ นตามนโยบาย    
แห่งรัฐ” 

ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ  งานพระราชพิธี  รั ฐพิธี  นโยบายรั ฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการตาม          
ข้อ 22/2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1.2.6 “การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น” การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นตามข้อ 21 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1.2.7 “เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น” 1) ประกอบด้วย (1) สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน (2) ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่
การปฏิบัติ และ (4) ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
2) กระทรวงมหาดไทยอาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม
เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมหรือตามสถานการณ์
พัฒนาที่เปลี่ยนไป 
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2.การมีส่วนร่วมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
2.1 ประชาคมท้องถิ่ น  ( local 
community) 

หมายถึง บุคคลหรือครัวเรือน (หัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือน) ที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น (stakeholder) เป็นคน
ไทยและมีสัญชาติไทย ในความหมายนี้หมายถึงเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา  

2.2 การประชุมประชาคมท้องถิ่น หมายถึง การที่บุคคลหรือครัวเรือน (หัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือน) ในท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มาประชุมกันเพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือกันในท้องถิ่น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอ านาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  (1) ประชาชนในท้องถิ่น                 
(2) ผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่ (3) ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ     
(4) กลุ่มอาชีพ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มองค์กรทางสังคมและกลุ่มภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ 
1) ประชาชนในท้องถิ่น เช่น ประชาชนทั่วไป เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น าทางจิตวิญญาณ ผู้น าศาสนา เป็นต้น 
2) ผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่ เช่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล เป็นต้น 
3) ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เช่น ข้าราชการท้องถิ่น ผู้ก ากับดูแล 
(นายอ าเภอ) ผู้สนับสนุนส่งเสริม (ท้องถิ่นอ าเภอ) ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
(ครู/หมอหรือพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพต าบล/โรงพยาบาลอ าเภอหรือ
จังหวัด) หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีที่ตั้งสถานที่ท างานในท้องถิ่นหรือ
ปฏิบัติงานในท้องถิ่น (ไฟฟ้า/ประปา/เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ) เป็นต้น  
4) กลุ่มอาชีพ กลุ่มธุรกิจ กลุ่มองค์กรทางสังคมและกลุ่มภาคประชาสังคมอ่ืน  ๆ
เช่น กองทุนหมู่บ้าน/เมือง กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพต่าง ๆ หอการค้า กลุ่มธุรกิจ 
อาสาสมัครต่าง  ๆมูลนิธิ สมาคม เป็นต้น 

2.3 ระดับการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น 

หมายถึง การแบ่งระดับการประชุมประชาคมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น แบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ (1) ระดับ
หมู่บ้าน/ระดับชุมชน/ระดับอ าเภอ และ (2) ระดับภาพรวม ได้แก่ ระดับต าบล/
ระดับเมือง/ระดับนคร/ระดับจังหวัด 
1) ระดับหมู่บ้าน/ระดับชุมชน/ระดับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัด
ให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นก็ได้ ไม่จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นก็ได้            
ตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะด าเนินการได้  
          1.1) ระดับหมู่บ้าน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล 
หรือเทศบาลเมืองที่ยังคงสภาพเป็นต าบล 
          1.2) ระดับชุมชน ส าหรับเทศบาลต าบลที่ไม่มีสภาพเป็นหมู่บ้าน 
เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และเมืองพัทยา 
        1.3) ระดับอ าเภอ ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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2. การมีส่วนร่วมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
2.3 ระดับการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น (ต่อ) 

2) ระดับภาพรวม ได้แก่ ระดับต าบล/ระดับเมือง/ระดับนคร/ระดับจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่นใน
ภาพรวมตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563) ดังนี้ 
          2.1) ประชาคมระดับต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล
ต าบล (กรณีเทศบาลต าบล/เทศบาลเมืองที่ยังคงเป็นหมู่บ้าน) 
          2.2) ประชาคมระดับเมือง ส าหรับเทศบาลเมือง 
          2.3) ประชาคมระดับนคร ส าหรับเทศบาลนครและเมืองพัทยา                   
(เมืองพัทยา เทียบเคียงกับเทศบาลนคร) 
        2.4) ประชาคมระดับจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2.4 หลักการการมีส่วนร่วมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็น
หุ้นส่วน (partnerships) ทางสังคมที่หลากหลายเพ่ือร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นการมีส่วนร่วม (participation) ทั้งในเชิงสร้างกระบวนทัศน์
เชิงความคิด การแสดงพลังออกมาในสิ่งที่ตนเองต้องการ การแสดงออก
ถึงการอยู่ ร่วมกันแบบเอ้ืออาทรและสันติที่ เกิดจากความสัมพันธ์ 
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน (relationships) ในท้องถิ่น ไม่ใช่การมาเอาชนะ-
แพ้ การกีดกัน การข่มเหงรังแกกันในท้องถิ่น อาจเกิดการเห็นร่วมและ
เห็นต่างได้เสมอ ทั้งนี้ จะถูกก าหนดการตัดสินใจสุดท้ายที่ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ประชาชนในท้องถิ่นได้เลือกเข้ามาเป็นผู้แทน
ของตนเอง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการร่วมคิด            
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือกันในท้องถิ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(brainstorming)  

2.5 วิธีการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น 

1) การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือรับฟังปัญหา ความต้องการ หรือเพ่ือการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนในท้องถิ่น เป็นการจัดให้มีประชุมกลุ่มย่อย 
ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมชุมชน ประชาคมต าบล กลุ่มหรือซอยเล็ก ๆ  เพ่ือรับ
ฟังปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน ามารวบรวม
และวิเคราะห์ให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน และเพ่ือน ามาจัดท าหรือ
ทบทวน หรือการเพ่ิมเติม หรือการเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อาจรวมถึงน าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วส่งต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร           
อ่ืน ๆ ที่มีหน้าที่ด าเนินการโดยตรงซึ่งไม่ได้เป็นหน้าที่และอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าหรือทบทวน หรือการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 



14 
 

 
2. การมีส่วนร่วมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
2.6 การจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น เ พ่ือจัดท าหรื อทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

การจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องด าเนินการตามข้อ 17 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ก าหนดว่า “คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น” เป็นขั้นตอนและกระบวนการที่ส าคัญแรกที่ประชาชนในท้องถิ่นจะ
ได้รับทราบทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น แนวโน้มหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตจากผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาชนในท้องถิ่นก็มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการ
ของตนเองด้วย 

2.7 การจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นเ พ่ือเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องด าเนินการตามข้อ 22 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ก าหนดว่า “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติม” ซึ่ ง                    
เป็นขั้นตอนและกระบวนการที่ส าคัญที่ผ่านมาจากคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นหรือได้เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาเรียบร้อย
แล้ว เพ่ือน ามาแสดงให้เห็น ได้เสนอให้เห็นว่าในอนาคตจะพัฒนาอะไรจะเกิด
อะไรขึ้นในท้องถิ่น ประชาชนที่อยู่ในรูปแบบของการประชุมประชาคมท้องถิ่นก็
สามารถแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ได้ตามกรอบแห่งสิทธิและหน้าที่ของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยที่ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

2.8 การ เบิ กค่ า ใช้ จ่ ายการจั ด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น 

เพ่ือประโยชน์ของราชการท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
เบิกค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ส าหรับการจัดประชุมหรือการ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2565) 
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3. การจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 ความหมายส าคัญ 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
3.1.1 “การจัดท าหรือทบทวนแผน 
พัฒนาท้องถิ่น” 

1) เป็นการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดระยะเวลาไว้ห้าปี 
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2565 เป็นการจัดท าหรือทบทวนจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เป็นฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2565 และฉบับ
ต่อไปก็ก าหนดระยะเวลาไว้ห้าปีเช่นกัน ดังเช่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2571-2575 เป็นต้น และรวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
ที่มีลักษณะเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะยาวหรือมีระยะเวลามากกว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดระยะเวลาห้าปีก็ได้ 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ตามห้วงระยะเวลาและขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดตาม                
ข้อ 17 และข้อ 18 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยจะได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและ
ทันต่อสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนไป 
3) เป็นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 
2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  และส่วนที่  4 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  3.2 หลักการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายและด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ก าหนดไว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท า
หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
3.2.1 แนวทางการจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่  2 พ.ศ. 
2566-2570 และห้วงระยะของแผน 
พัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไป 

1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 17 และข้อ 18 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการจัดท าหรือทบทวนจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
ทั้งนี้ ให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ เสียในท้องถิ่นมาจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 โดยด าเนินการตามข้อ 3.3 
2) การจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2571-2575 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไป เป็นห้วงระยะเวลาห้าปีและให้จัดท าหรือทบทวนให้
แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ก่อนปีงบประมาณถัดไป กล่าวคือภายใน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2569 กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา 
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  3.2 หลักการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

3.2.1 แนวทางการจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่  2 พ.ศ. 
2566-2570 และห้วงระยะของแผน 
พัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไป (ต่อ) 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง และภายในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ให้ยึดโยงข้อมูล
จากเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่นของฉบับที่ผ่านมาและด าเนินการให้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน โดยด าเนินการตามข้อ 3.3 

3.2.2 แนวทางการจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีประกาศใช้
แล้ว ประสงค์จะจัดท าหรือทบทวน
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์พัฒนา
ที่เปลี่ยนไป 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 แล้ว หรือการจัดท าหรือ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ประสงค์ที่จะด าเนินการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หรือฉบับต่อไปให้เป็นปัจจุบันก็
สามารถด าเนินการได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 
0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นั้น ต้องจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
1) เป็นการจัดท าหรือทบทวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการกู้เงิน
หรือเกี่ยวกับสถาบันทางการเงิน การจัดหาที่ดิน การเช่าที่ดินหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดที่เป็นการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
ตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
อ่ืน ๆ ได้ก าหนดไว้ว่าให้จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอ่ืน ๆ ได้ก าหนดไว้ ว่าให้จัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
การจัดท าหรือทบทวนตาม 1) ดังกล่าวจะต้องด าเนินการอย่างน้อยตามเค้า
โครงของแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐาน ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนที่ 3 การน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ส าหรับส่วนที่ 4 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะก าหนดรูปแบบหรือวางรูปแบบการจัดท า
หรือทบทวนก็ได้หรือไม่จัดท าหรือทบทวนก็ได้ 
การจัดท าหรือทบทวนตาม 1) ดังกล่าว ให้ใช้ค าว่า จัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่..../256. (เช่น 
2565 หรือ 2566 หรือ 2567 หรือ 2568 หรือ 2569 หรือ 2570) 
การจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2571-2575 
ครั้งที่.../.... เป็นต้น (ครั้งที่...ตามด้วย พ.ศ. ในปีนั้น) 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะด าเนินการจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการจัดท าหรือทบทวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดที่เป็นการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตาม
หน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเกี่ยวข้องหรือมี
ความสัมพันธ์กันระหว่างเค้าโครงของแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ 
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  3.2 หลักการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)  
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

3.2.2 แนวทางการจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีประกาศใช้
แล้ว ประสงค์จะจัดท าหรือทบทวน
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์พัฒนา
ที่เปลี่ยนไป (ต่อ) 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
ส าหรับส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะก าหนด
รูปแบบหรือวางรูปแบบการจัดท าหรือทบทวนก็ได้หรือไม่จัดท าหรือทบทวน   
ก็ได ้

การจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 3.2.2 1) และ 2) ให้
ด าเนินการตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยไม่ต้องน าข้อ 18 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาบังคับใช้ 

  3.3 ห้วงเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นกรณี เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวน
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป 

1) ความหมาย: การจัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ภายใน
เดือนพฤศจิกายน ก่อนปีงบประมาณถัดไป หมายความว่าการจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการก่อนปีงบประมาณที่จะสิ้นสุดลงในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2565 คือ ปีที่จะสิ้นสุดลงคือปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และหรือก่อนปีงบประมาณถัดไปจะสิ้นสุดลงของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ก าหนดระยะเวลาไว้ การจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2566-2570 จึงต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
2564 ส าหรับเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2571-
2575 จะต้องด าเนินการจัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 
2569 ส าหรับเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งแล้ว ภายในเดือนพฤศจิกายน 2569 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัด 
ท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณ
ถัดไป 

2) เจตนารมณ์: การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดระยะเวลาห้าปีก็เพ่ือให้
สอดคล้องกับระยะเวลาของเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะมีจุดประสงค์
เพ่ือบรรลุเป้าหมายในด้านต่าง ๆ  ทุก ๆ  5 ปี แบ่งออกเป็น ระยะ 5 ปี, 10 ปี, 15 ป ี
และ 20 ปี สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๓/๑ วรรคท้าย ก าหนดว่า ให้จังหวัดจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด เมื่อประกาศใช้
แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐทั้งปวงที ่
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  3.3 ห้วงเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวน
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป (ต่อ) 

กระท าในพ้ืนที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคท้าย ก าหนดว่า เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัด 
ท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณ
ถัดไป (ต่อ) 

 3) ให้นายอ าเภอมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในกรณีของเทศบาลต าบลผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบอ านาจให้นายอ าเภอก็ให้เป็นอ านาจของนายอ าเภอในการขยายเวลาการ
จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา         
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
5) ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

  3.4 ขั้นตอนการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   การจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดห้วงระยะเวลาไว้ตามข้อ 18 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือ
ตามข้อ 3.3 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
3.4.1 การจัดให้มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีก าหนดระยะเวลา 5 ปี) 

1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา 
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) เจตนารมณ์: การจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกภาคส่วน
ของสังคมเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น 
3) หลักปฏิบัติ:  
     (1) ผู้บริหารท้องถิ่นควรปรึกษาหารือกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเ พ่ือยกร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีจัดท าหรือทบทวนน าเสนอให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหาในการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับภาพรวม ตามข้อ 2.2 
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  3.4 ขั้นตอนการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
3.4.1 การจั ดให้ มี ส่ วนร่ วมขอ ง
ประชาชนในการจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีก าหนดระยะเวลา 5 ปี) 
(ต่อ) 

     (2) ผู้บริหารท้องถิ่นควรประสานหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ เพ่ือร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับ
ภาพรวม ให้ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น 

     (3) ผู้บริหารท้องถิ่นควรก าหนดแนวทางหรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นในอนาคต ก าหนดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่น และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น
ในอนาคต รวมถึงการรับฟังประเด็นปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือน ามาวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่น 
     (4) เพ่ือเป็นการบูรณาการข้อมูลในพ้ืนที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมมือในการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูล 
กชช. 2ค มาใช้ประกอบและน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร และคืนข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชนในท้องถิ่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ภาคประชาสังคมต่าง  ๆที่อยู่ในท้องถิ่น 
     (5) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้
ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านัก/หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น เพ่ืออธิบาย ชี้แจง แจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น 

3.4.2 คณะกรรมการสนับสนุน
การจั ดท า แผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น 
รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เจตนารมณ์: เพ่ือให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุม
วิเคราะห์จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมี ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิจารณาและรวบรวมแนวทางผลจากการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นในระดับภาพรวมที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ด าเนินการ 
พิจารณาจากร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้น าเสนอประชาคมท้องถิ่น และในส่วนที่
ประชาคมท้องถิ่นได้น าเสนอหรือให้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว รวบรวมเป็น
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หลักปฏิบัติ: ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น และตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด “หน่วยงานรับผิดชอบหลัก” ด าเนินการลงรายการ
ตามแบบที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วน และส านัก/กอง/ฝ่ายที่มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม วิเคราะห์เพ่ือด าเนินการจัดท าเป็นร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3.4 ขั้นตอนการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

3.4.3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

1) เจตนารมณ์: เพ่ือให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากได้ประชุมประชาคมท้องถิ่นกับประชาชนในท้องถิ่นว่าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด าเนินการนั้น
สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับภาพรวม 
2) หลักปฏิบัติ: คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผน 
พัฒนาท้องถิ่น และในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น
ควรให้ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าส านัก/ หัวหน้าฝ่าย หรือ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพ่ืออธิบาย
หรือชี้แจงคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3.4.4 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1) หลักปฏิบัติ: เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นโดย
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้  (ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 
2) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้วและน าไป
ปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึง
แจ้ ง ให้ คณะกรรมการสนับสนุ นการจั ดท าแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลง
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

3.4.5 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ร่ างแผนพัฒนาท้ องถิ่ นต่ อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้
ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหาร
ท้ องถิ่ นจึ งพิ จารณาอนุ มั ติ และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

หลักปฏิบัติ: ผู้บริหารท้องถิ่นต้องน าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะประกาศใช้ได้ ทั้งนี้ให้
พิจารณาเป็นวาระเดียว กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เห็นชอบในเรื่อง
ใด ๆ ที่ก าหนดในเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่นก็มีอันพับไปหรือตกไปและให้
องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 46 (1) ก าหนดว่า สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้งนี้ ในการด าเนินการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ด้วย 
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  3.4 ขั้นตอนการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

3.4.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 22 โดย
ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดท าหรือ
ทบทวนแล้วขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 22 โดยให้ใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดท าหรือทบทวนแล้วขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ ายโดยสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 25 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดท าหรือทบทวนแล้ว เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 

4. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4.1  ความหมายส าคัญ 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
4.1.1 “การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น” 

1) หมายความว่า การเพ่ิมเติมวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่
ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี มีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
2) เป็นการเพ่ิมเติมในส่วนที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือประเด็นที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ไม่ปรากฏว่ามีในแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพ่ิมเติมต้องมี
ความสัมพันธ์กับส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
หรืออาจด าเนินการเฉพาะส่วนที่ 3 ก็ได้ แล้วแต่กรณี และจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

4.1.2 “การเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์” เป็นการเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) การวิเคราะห์
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

4.1.3 “การเ พ่ิมเติมโครงการ
พัฒนา” 

เป็นการเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
การเพ่ิมเติมในส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วย โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
เป็นการเพ่ิมเติมทั้งหมดที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการ
ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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  4.2 ขัน้ตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
4.2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุ ผลและความจ า เป็ น เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ 

1) หลักการส าคัญในข้อนี้คือ โครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือการด าเนินการจัดท า
บริการสาธารณะหรือจัดท ากิจกรรมสาธารณะไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น           
ไม่ปรากฏว่ามีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมเติมใน
ส่วนที่ไม่มีได้ “ไม่มี ท าให้มี” ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักหรือผู้รับผิดชอบที่อยู่ในส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะเพ่ิมเติมตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิน่ด้วย 
2) เจตนารมณ์: ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท า
ร่างหรือยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมก็เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้ปฏิบัติหน้าที่ยึดโยงการท างานเชิงพ้ืนที่กับประชาชนในท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามหลักการกระจายอ านาจให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น (decentralization) โดยมีผู้แทนประชาคมท้องถิ่นหรือ
ประชาชนในท้องถิ่นจ านวนสามคนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าร่างหรือยกร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น เป็นการมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะของความสัมพันธ์
อันดีต่อกันเพ่ือให้เกิดความสุขในท้องถิ่น (Participation & Partnerships) เพราะ 
ว่าการพัฒนาท้องถิ่นเป็นการใช้หลักการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ปราศจากการ
เลือกปฏิบัติในมิติทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมท้องถิ่นระหว่าง
ราชการท้องถิ่นกับประชาชนในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทางสังคมในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจากสิ่งใหม่  ๆ(Society Innovation) 
3) เมื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม
เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมแล้ว ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
และให้ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

4.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้อง 
ถิ่นประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม 

เมื่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้จัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมแล้ว โดยผ่านการประชุมและได้ด าเนินการลง
ข้อมูลตามแบบที่ก าหนดพร้อมกับวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อมูลพื้นฐาน
ทั่วไปที่มีอยู่แล้วส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4.2.3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยเป็น
การประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น 
การประชุมประชาคมท้องถิ่นเป็นการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับ
ภาพรวม ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจะจัดให้มีการประชุมประชาคม 
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  4.2 ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

4.2.3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม (ต่อ) 

ท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านหรือชุมชนหรือวิธีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
รูปแบบอื่น ๆ ก่อนการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับภาพรวมก็ได้ตาม
ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ในขั้นตอนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต้องมีการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับขั้นตอนสุดท้ายคือ
ระดับภาพรวมทุกครั้ง (ระดับต าบล ระดับเมือง ระดับนคร และระดับจังหวัด) 
2) การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมเป็นการพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นซึ่งได้ผ่านขั้นตอน
ของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เป็นการประชุมประชาคม
ท้องถิ่ นเ พ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่ นหรื อผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยในท้องถิ่ น 
(stakeholders) ได้พิจารณารับทราบการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในอนาคต       
ซึ่งเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2565 
3) กรณีที่ประชาคมท้องถิ่นรับทราบแต่ไม่เห็นด้วยกับการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือต้องการใช้สิทธิ์หรือเสียงในการแสดงความคิดเห็น
หรือการเสนอข้อคิดเห็นที่แสดงออกโดยสุจริตแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็น
ผู้วินิจฉัยหรือสั่งการ การวินิจฉัยหรือสั่งการของผู้บริหารท้องถิ่นถือเป็น
ที่สุดของการประชาคมท้องถิ่น 
4) ในระหว่างการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นจะขอเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องด าเนินการตามข้อ 22 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ จะรับข้อเสนอหรือความต้อง 
การของประชาชนที่ต้องการให้ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นก็สามารถกระท าได้ 
เพ่ือน ามาด าเนินการในการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
แล้วแต่กรณ ี  

4.2.4 เมื่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่ นและประชาคมท้องถิ่ น
พิจารณารับทราบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมแล้ว 

1) เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
รับทราบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมแล้ว ให้คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อม
ทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน      
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้และลงเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมด้วย จึง
จะประกาศใช้ได้และให้พิจารณาเป็นวาระเดียว 
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  4.2 ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

4.2.5 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมและ
อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ 

1) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมและอนุมัติแล้ว 
และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมแล้วให้
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4.2.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 22 โดย
ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมแล้ว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่าย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 22 โดยให้ใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมแล้วขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายโดยสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 25 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมแล้ว เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 

4.2.7 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ใช้ค าว่า “เพ่ิมเติม ครั้งที่.../พ.ศ. .... 
ปีนั้น ๆ ” 

การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ใช้ค าว่า “เพ่ิมเติม ครั้งที่.../พ.ศ. .... ปีนั้น ๆ” 
เช่น เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 โดยเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 
2565 (เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 
ให้เขียนว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565  
ในปี 2565 อาจมีการเพ่ิมหลายครั้ง ก็เขียนได้ดังนี้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2565 

หรือ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2565 
เมื่อมีการเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2566 หรือ พ.ศ. 2566-2570 ก็ให้เริ่มครั้งที่ 
1 ใหม่ จะเป็นดังนี้ (เมื่อขึ้นปี พ.ศ. .... ใหม่ ก็ให้เริ่มนับ 1 ใหม่ทุกครั้ง) เช่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 

หรือ 
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   4.2 ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

4.2.7 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ใช้ค าว่า “เพ่ิมเติม ครั้งที่.../พ.ศ. .... 
ปีนั้น ๆ ” (ต่อ) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2566 

หรือ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567 
หรือ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2567 

หรือ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2568 
หรือ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2569 

หรือ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2570 
ฯลฯ 

5. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  5.1 ความหมายส าคัญ 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
5.1.1 “การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น” 

1) หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่
ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี มีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
2) เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  
โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องการให้
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดได้ตาม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่อยู่แล้วหรือตามคุณลักษณะที่ต้องการให้
เปลี่ยนแปลงไป 
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  5.1 ความหมายส าคัญ (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

5.1.1 “การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น” (ต่อ)   

3) การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นหากมีความสัมพันธ์กับส่วนที่ 1 สภาพ
ทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  แล้วแต่กรณี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงหรือด าเนินการให้ครอบคลุม
และถูกต้องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงและด าเนินการตาม
แบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

5.1.2 “การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์” 
 

เป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค (2) 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น     

5.1.3 “การเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา” 
 
 

เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ที่ท าให้มีลักษณะ
ปรับเปลี่ยนไป เปลี่ยนแปลงไปหรือคุณลักษณะปรับเปลี่ยนไป เปลี่ยนแปลงไป             
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดได้อยู่แล้ว การควบ ต่อ เติม                  
เสริมเข้ามา และด าเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  5.2 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

5.2.1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1) หลักการส าคัญในข้อนี้คือ โครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือการด าเนินการจัดท า
บริการสาธารณะหรือจัดท ากิจกรรมสาธารณะมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
แต่อาจมีข้อบกพร่อง หรือมีลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตาม
ความเป็นจริง หรือประสงค์จะเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้นหรือดีกว่าเดิม จึง
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง “มีอยู่แล้ว เติมเข้ามา 
เพ่ิมเข้ามา เกิดหรือขยายส่วนควบ ขยายขอบเขตหรือเป้าหมายให้ครอบคลุมสิ่ง
ที่มีอยู่แล้วท าให้ดีขึ้น มากขึ้นตามความเป็นจริงที่มีอยู่” หรือตามข้อ 5.1.1 – 
5.1.3  
2)ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือ
ผู้รับผิดชอบที่อยู่ในส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้ องจั ดท าร่ างแผนพัฒนาท้ องถิ่ นที่ จะเปลี่ ยนแปลง ตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด โดยต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและความจ าเป็นใน
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย และส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือน าไป
ประกอบจัดท าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
3) การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นกระท าได้โดยผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการ
หรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกองหรือ
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการหรือด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะหรือจัดท ากิจกรรมสาธารณะ/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ประชาชนในท้องถิ่น
น าเสนอการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
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  5.2 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

5.2.1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
พัฒนาทอ้งถิ่น (ต่อ) 

4) การเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นอาจให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณายกร่าง
ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ตามที่เห็นสมควร 
 

5.2.2 เมื่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงแล้ว 

1) เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
2) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย จึงประกาศใช้ได้และ
ให้พิจารณาเป็นวาระเดียว 
3) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
          (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล              
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
          (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้
เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

5.2.3 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ 
ใ ช้ แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ที่
เปลี่ยนแปลงและอนุมัติแล้ว และ
น าไปปฏิบัติ 

1) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงและ
อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงแล้วเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงแล้ว 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงแล้วให้
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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 5.2  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

5.2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ข้ อ  22  โ ดย ให้ ใ ช้ แผน พัฒนา
ท้องถิ่นที่ เปลี่ ยนแปลงแล้วของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่าย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 22 โดยให้
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงแล้วขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายโดยสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 25 ที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 

5.2.5 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ใช้ค าว่า “เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่.../พ.ศ. .... ปีนั้น ๆ” 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ใช้ค าว่า “เปลี่ยนแปลง ครั้งที่.../พ.ศ. 
.... ปีนั้น ๆ” เช่น เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 โดย
เปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2565 (เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566) ให้เขียนว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565  
ในปี 2565 อาจมีการเปลีย่นแปลงหลายครั้ง ก็เขียนได้ดังนี ้

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 

หรือ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2566 หรือ พ.ศ. 2566-2570 ก็ให้เริ่มครั้งที่ 1 
ใหม่ จะเป็นดังนี้ (เมื่อขึ้นปี พ.ศ. .... ใหม่ ก็ให้เริ่มนับ 1 ใหม่ทุกครั้ง) เช่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 

หรือ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 
หรือ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 

หรือ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2567 
หรือ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568 

หรือ 
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  5.2 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

5.2.5 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ใช้ค าว่า “เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่.../พ.ศ. .... ปีนั้น ๆ” (ต่อ) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569 

หรือ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2570 
ฯลฯ 

5.2.6 กรณีตัวอย่างการ “การเปลี่ยน 
แปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น” 

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
“เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)” ว่า ถนนเส้นนี้มีความกว้าง 5 เมตร ความยาว 
300 เมตร แต่ข้อเท็จจริง สภาพพ้ืนที่จริงถนนเส้นนี้มีความยาว 320 เมตร    
(เป็นกรณีที่ไม่ใช่การเขียนผิดหรือการค านวณผิด) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว 
จะต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จากถนนเส้นนี้มีความยาว 300 
เมตร เป็นถนนเส้นนี้มีความยาว 320 เมตร 
2) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ก าหนดในช่อง “งบประมาณ” ในปี 
2566 ตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 200,000 บาท ได้น าไปตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 20,000 บาท เมื่อใกล้จะถึงวันหรือเดือนที่จะ
ด าเนินการจัดท ากิจกรรมสาธารณะในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง        
มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจริงในโครงการ จึงได้โอนงบประมาณเพ่ิมจ านวน
เงิน 180,000 บาท ก็ย่อมกระท าได้ตามปกติในการตั้งงบประมาณรายจ่าย  
          แต่เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น หรือ
คาดการณ์ว่าปริมาณงานมีเพ่ิมมากขึ้นจึงท าให้งบประมาณเพ่ิมขึ้น (ไม่เกี่ยวกับ
จ านวนคนที่มีจ านวนเท่าเดิมหรือน้อยลงหรือมากขึ้น) ซึ่งปกติเป็นเรื่องที่จะ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้อยู่แล้ว ต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนจึงจะ
ด าเนินการวิธีการงบประมาณรายจ่ายได้ (เป็นลักษณะที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่                  
6 กรกฎาคม 2564 ข้อ 3) 
3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดท าโครงการปรับปรุงโรงจอดรถ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตั้งงบประมาณไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ จ านวน 22,000,000 บาท และโอน
เพ่ิมเติมงบประมาณระหว่างปีเป็นเงินงบประมาณ จ านวน 130,795,500 
บาท เพ่ือด าเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์จากงบประมาณที่เพ่ิมขึ้นพบว่า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
นอกเหนือจากที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี กล่าวคือ จากเดิม โครงการปรับปรุงโรงจอดรถองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปทุมธานี จ านวน 2 ชั้น งบประมาณ จ านวน 22,000,000 บาท         
เป็นโครงการปรับปรุงโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จ านวน 4 ชั้น  
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   5.2 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

5.2.6 กรณีตัวอย่างการ “การเปลี่ยน 
แปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น” (ต่อ) 

งบประมาณจ านวน 130,795,500 บาท ซึ่งกระทบกับวัตถุประสงค์เดิมของ
โครงการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีต้องปรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีตามข้อ 22/1      
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/6917 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564) 

6. การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  6.1 ความหมายส าคัญ 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
6.1.1 “การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น” 
 

1) หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการ
ด าเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
2) เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจากการประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ได้จัดท าหรือทบทวนแล้ว หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจากการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแล้ว 
3) เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของข้อมูลที่เกี่ยวกับ ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 3 การ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  แล้วแต่กรณี และด าเนินการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

6.1.2 “การแก้ไขโครงการแผน 
พัฒนาท้องถิ่น” 

เป็นการแก้ไขโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการ
แก้ไขยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องหรือแก้ไขคุณลักษณะที่เหมือนกัน 
เช่น ถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก ฯลฯ โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และ
สาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป การแก้ไขเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
และด าเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

6.1.3 “การแก้ไขประเด็นยุทธศาสตร์” 
 
 

1) เป็นการแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่ก าหนดขึ้น กลยุทธ์ แผนงาน  
2) เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องโดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และ
สาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป หรือเป็นการแก้ไขเพราะไม่สอดคล้องไม ่   
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  6.1 ความหมายส าคัญ (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

6.1.3 “การแก้ไขประเด็นยุทธศาสตร์” 
(ต่อ) 

เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน หรือเป็นการเขียนผิดหรือลงรายการผิดหรือขาด
การลงรายการให้ครบถ้วนตามแบบที่ก าหนดไว้ การแก้ไขเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น และด าเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

6.1.4 “การแก้ไขแผนการด าเนินงาน” 
 

1) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการด าเนินงานแล้ว
หากห้วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการด าเนินการที่จะเกิดขึ้น
จริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจนมากขึ้นให้
ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจในการแก้ไขแผนการด าเนินงาน และด าเนินการ
ตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
2) การแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการด าเนินงาน เช่น เดิมจะ
ด าเนินการในเดือนมกราคม -มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม -
พฤษภาคม เป็นต้น 

  6.2 ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

6.2.1 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นอ านาจของผู้บริหารงานท้องถ่ิน 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นกระท าได้โดยผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการหรือปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกองหรือส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการหรือด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะหรือจัดท า
กิจกรรมสาธารณะพบว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ถูกต้องให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

6.2.2 ผู้รับผิดชอบ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการในส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และด าเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

6.2.3 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็น 
ชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว 

1) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด
ทราบด้วย 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้
ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

6.2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้ องถิ่ นที่ แก้ ไขแล้ ว         
เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่าย  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 22 โดยให้
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายโดยสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 25 ที่ก าหนดให้องค์กรปก 
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  6.2 ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

6.2.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้ องถิ่ นที่ แก้ ไขแล้ ว               
เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่าย (ต่อ) 

ครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 

6.2.5 การแก้ไขปีงบประมาณหรือ
โครงการ พั ฒนาท้ องถิ่ น ไป อี ก
ปีงบประมาณหนึ่งที่อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

การแก้ไขปีงบประมาณหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปอีกปีงบประมาณหนึ่งที่อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยไม่ต้องประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 
6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561) เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น   

6.2.6 กรณีการเขียนแผนงานไม่
สอดคล้องกับโครงการหรือภารกิจที่
ต้ องด าเนินการหรือการก าหนด
ยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กรณีการเขียนแผนงานไม่สอดคล้องกับโครงการหรือภารกิจที่ต้องด าเนินการ
หรือการก าหนดยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การเขียนหรือไม่เขียนหรือไม่ได้ลง
รายการที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564) 

6.2.7 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
ใช้ค าว่า “แก้ ไข ครั้ งที่ .../พ.ศ. ....        
ปีนั้น ๆ ” 
 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ใช้ค าว่า “แก้ไข ครั้งที่.../พ.ศ. .... ปีนั้น ๆ” เช่น 
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 โดยแก้ไขในปี พ.ศ. 2565              
(เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือแก้ไข
ให้ถูกต้องตามหลักความจริง) ให้เขียนว่า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 

ในปี 2565 อาจมีการแก้ไขหลายครั้ง ก็เขียนได้ดังนี้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

แก้ไข ครั้งที่ 2/2565 
หรือ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 

เมื่อมีการแก้ไขในปี พ.ศ. 2566 ก็ให้เริ่มครั้งที่ 1 ใหม่ จะเป็นดังนี้ (เมื่อขึ้นปี 
พ.ศ. .... ใหม่ ก็ให้เริ่มนับ 1 ใหมทุ่กครั้ง) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 

หรือ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 
หรือ 
ฯลฯ 
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  6.2 ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

6.2.8 ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจในการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน “ราคา
กลาง” แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ. 2560 

ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน “ราคา
กลาง” แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                
พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแก้ไข “แผนงาน”    
ตามรูปแบบการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนา             
ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่            
6 กรกฎาคม 2564) หรือตัวอย่างการแก้ไข เช่น 
1) ราคากลางปรับเปลี่ยนไป โดยปกติมีลักษณะราคาสูงขึ้น-เพ่ิมขึ้นโดยที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถก าหนดได้ เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในการแก้ไข 
2) คุณลักษณะปรับเปลี่ยนไปโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
ก าหนดได้ เช่น พื้นผิวถนนทรุดตัว สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมากขึ ้น             
เมื่อเกิดสภาพการณ์เช่นนี้ราคาก็ต้องปรับเปลี่ยนไป  เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไข 
3) จ านวนคนมีมากขึ้นท าให้ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) เป็นเหตุให้ต้องค านวณการตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ใหม่ เช่น คาดการณ์อย่างถูกต้องแล้วในเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จะมีผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป มีผู้เข้าร่วม
โครงการมากขึ้นกว่าเดิมและท าให้การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมากกว่าเดิม เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไข 

6.2.9 ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจใน
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นอ่ืน ๆ  

1) โครงการที่ จั ดท าขึ้ น เ พ่ือ อุดหนุนหน่วยงาน อ่ืนตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสงค์จะด าเนินการจัดท าโครงการโดยไม่อุดหนุนให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขชื่อโครงการหรือรายการที่
เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับโครงการ (กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
เป็นหน่วยด าเนินการโดยไม่ อุดหนุนหน่วยงานตามที่ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว) 
2) โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดท าบริการสาธารณะหรือการจัดท า
กิจกรรมสาธารณะ เช่น โครงการพระราชด าริ ราชพิธี รัฐพิธี วันส าคัญ
ของชาติ วันส าคัญทางศาสนา ประเพณีส าคัญของชาติหรือของท้องถิ่น 
การแก้ไขชื่อโครงการเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น และแม้ว่าผลที่คาด
ว่าจะได้รับปรับเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนแปลงไป ให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในการแก้ไข ซึ่งไม่เกี่ยวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และ
งบประมาณเพ่ิมข้ึน 
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7. การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายแห่งรัฐ   
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตาม
ข้อ 22/2 แห่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1) ให้น าแนวทางหรือวิธีการด าเนินการตามข้อ 4. การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อ 5. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ 6. การแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น มาปรับใช้เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชนในท้องถิ่น 
2) ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
3) เงื่อนไขการด าเนินการต้องมีหนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยหรือ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ จึงจะเข้าเงื่อนไขการด าเนินการ
ตามข้อ 22/2 แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

8. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณรายจ่าย  
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

8.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่าย 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น งบประมาณรายจ่ายที่เกิด
จากการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ตามกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละฉบับ 

8.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-
2570 เฉพาะในปี พ.ศ. 2566 
จัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เฉพาะในปี พ.ศ. 2566 จัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (พ.ศ. 2567-2570 ก็เช่นเดียวกัน) กรณีจะด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น
โดยน าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 (พ.ศ. 2566-2570) มาจัดท า
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีโครงการหรือการจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามหน้าที่และอ านาจไว้ ให้ด าเนินการแก้ไขปี 
โครงการ งบประมาณที่จะด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน และให้เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการด าเนินการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันตามข้อ 4 และข้อ 21 
แห่งระเบียบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น พ .ศ . 2548 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม  (หนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 
2564 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560) 
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8. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณรายจ่าย (ต่อ)  
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

8.3 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นและใช้แผนพัฒนา
ท้ องถิ่ นเป็ นกรอบในการจั ดท า
งบประมาณรายจ่าย  

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานอ่ืน เมื่อสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในวิธีการงบประมาณและ
เป็นไปตามกรอบแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าเกณฑ์ราคา
กลางหรือคุณลักษณะ มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไป ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยไม่ต้องจัดท า
หรือทบทวนหรือการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867              
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564)  

8.4 การใช้กรอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 โดยให้ใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายโดยสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
ที่ก าหนดให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น โดยหลักการส าคัญในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายจะต้องใช้เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และงบประมาณที่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในกรอบที่ก าหนด ไม่สามารถน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเกินกรอบที่ก าหนดตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นในช่อง “เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)” ถนนเส้นนี้มีความกว้าง 5 เมตร ความยาว 300 เมตร 
การน าไปใช้คือการจัดท างบประมาณรายจ่าย ก็ย่อมกระท าได้ภายในกรอบหรือ
น้อยกว่ากรอบของความกว้าง 5 เมตร ความยาว 300 เมตร ทั้งนี้ จะมากหรือ
น้อยเท่าใดก็เป็นไปตามสถานะทางการคลังหรือรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สภาพการณ์หรือความจ าเป็นในการบริหารงบประมาณให้เกิดความ
เหมาะสมในท้องถิ่นนั้น ๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ถนนมีความกว้าง 5 เมตร ความยาว 100 เมตร ก็สามารถกระท าได้โดยไม่ต้อง
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามหลักความยืดหยุ่นของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (flexibility) ส่วนความยาวของถนนที่ยังคงเหลืออยู่ 200  
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8. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณรายจ่าย (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

8.4 การใช้กรอบแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

เมตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายในภายหลัง
หรือไม่ด าเนินการก็ได้ตามสถานะทางการเงินการคลังหรือความเหมาะสม 
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นในช่อง 
“งบประมาณ” ในปี 2566 ตั้งงบประมาณไว้ 900,000 บาท (ในที่นี้จะ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง 5 เมตร ความยาว 300 เมตร หนา 
0.15 เมตร ด าเนินการปีเดียวคือ ปี 2566 ราคากลางที่ก าหนด 580 บาท/
ตารางเมตร และค่าอ่ืน ๆ ตามสภาพพ้ืนที่หรือราคามาตรฐานของงาน) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายได้สูงสุดคือ 900,000 
บาท มากกว่านี้ไม่ได้ เพราะไม่เป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
ผู้ บริ หารท้ องถิ่ นประกาศใช้  เว้ นแต่ มี เงื่ อนไขอ่ืนที่ ก าหนดไว้ หรื อ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นโครงการสืบสาน
ประเพณลีอยกระทง ก าหนดในช่อง “งบประมาณ” ในปี 2566 ตั้งงบประมาณ
ไว้ 200,000 บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ได้สูงสุดคือ 200,000 บาท มากกว่านี้ไม่ได้ ในการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี อาจตั้งไว้ เช่น 20,000 บาท ต่อมาโอนงบประมาณเพ่ิมอีกได้แต่ต้อง
ไม่เกิน 180.000 บาท กรณีโอนงบประมาณเกินจากนี้เป็นการไม่ปฏิบัติตาม   
ข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 22 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นภายในกรอบที่ก าหนด
ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น จะด าเนินการเท่าใดก็สามารถ
กระท าได้ภายในกรอบที่ก าหนด และในส่วนที่อยู่ในกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่น
หากไม่ได้ด าเนินการ ก็ไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

9. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในกรณีอ่ืน ๆ 
  9.1 ก่อนด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
9.1.1 การแก้ไขปีงบประมาณหรือ
โครงการ พั ฒนาท้ องถิ่ น ไป อี ก
ปีงบประมาณหนึ่งที่อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่ นในการแก้ ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

การแก้ไขปีงบประมาณหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปอีกปีงบประมาณหนึ่งที่อยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยไม่ต้องประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 
6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561) เป็นลักษณะที่โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วแต่งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้อยู่ในปีที่เป็นปัจจุบัน สามารถปรับเปลี่ยนหรือ
เคลื่อนย้ายมาอยู่ในปีปัจจุบันได้โดยเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการ
“แก้ไข” แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
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  9.1 ก่อนด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

9.1.2 เมื่ อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
ก าหนดเป้ าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) หรือการตั้งงบประมาณที่
เกิดจากเป้ าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) ได้ถูกต้องแล้ว 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยก าหนดเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) หรือการตั้งงบประมาณท่ีเกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) ได้ถูกต้องแล้ว ก่อนด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายพบว่า
เป้าหมายดังกล่าวมีลักษณะปรับเปลี่ยนไปโดยไม่อาจคาดการณ์ได้และเป็นไป
ตามสภาพพ้ืนที่ในเวลานั้นซึ่งมิใช่เกิดจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ เป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และ
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

9.1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้มีการ
ประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ การประมาณ
ราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลางตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับ
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์แล้ว 
เมื่อจะน าโครงการไปจัดท างบประมาณรายจ่ายราคากลางที่ก าหนดไว้                  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปรับเปลี่ยนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง    
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือตามนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในแก้ไขราคา
กลางที่เพ่ิมขึ้นหรือปรับเปลี่ยนไป (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด                
ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564)   
2) เป็นราคากลางจากการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการหรือสิ่งที่ต้องด าเนินการน าไปสู่การ
ลงทุนหรือการลงทุนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   

  9.2 ภายหลังการจัดท างบประมาณรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

เมื่ อผู้ บริ หารท้ องถิ่ นประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นและใช้แผนพัฒนา
ท้ องถิ่ นเป็ นกรอบในการจั ดท า
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ า ย เ พ่ิ ม เ ติ ม 
งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนความต้องการของ
งบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การตั้งงบประมาณอุดหนุน
ให้แก่หน่วยงานอ่ืน 
 

1) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน เมื่อ
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบในวิธีการงบประมาณ
และเป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว หากปรากฏในภายหลัง
ว่าเกณฑ์ราคากลางหรือคุณลักษณะ มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไป ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดย
ไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564)   
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  9.2 ภายหลังการจัดท างบประมาณรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

เมื่ อผู้ บริ หารท้ องถิ่ นประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นและใช้แผนพัฒนา
ท้ องถิ่ นเป็ นกรอบในการจั ดท า
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ า ย เ พ่ิ ม เ ติ ม 
งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนความต้องการของ
งบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การตั้งงบประมาณอุดหนุน
ให้แก่หน่วยงานอ่ืน (ต่อ) 
 

2) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นและใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผน
ความต้องการของงบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตั้ง
งบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน เมื่อสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ได้ให้ความเห็นชอบในวิธีการงบประมาณและเป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าเกณฑ์ราคากลางหรือคุณลักษณะ 
มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยไม่ต้องเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  9.3 การช่วยเหลือประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

9.3.1 กรณีเกิดสาธารณภัย ภัยทาง
อากาศ การก่อวินาศกรรม ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 และเหตุ
ฉุกเฉินไม่สามารถป้องกันได้หรือมี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วนหากไม่ด าเนินการ
แก้ไขจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ราชการหรือประชาชน 

กรณีเกิดสาธารณภัย ภัยทางอากาศ การก่อวินาศกรรม ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และเหตุฉุกเฉินไม่สามารถ
ป้องกันได้หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนหากไม่ด าเนินการแก้ไขจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อราชการหรือประชาชน โครงการดังกล่าวองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ต้องจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561) การด าเนินการดังกล่าว
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563      

9.3.2 กรณีเกิดสาธารณภัย ภัยทาง
อากาศ การก่อวินาศกรรม ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 หรือกรณี
การด าเนินการป้องกันเหตุที่จะเกิด
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 และเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถ
ป้องกันได้หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 
หากไม่ด าเนินการแก้ไขจะก่อให้เกิด
ความเสี ยหายต่ อราชการหรื อ
ประชาชน 

กรณีเกิดสาธารณภัย ภัยทางอากาศ การก่อวินาศกรรม ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 หรือกรณีการด าเนินการป้องกัน
เหตุที่จะเกิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และเหตุฉุกเฉินที่ไม่
สามารถป้องกันได้หรือมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน หากไม่ด าเนินการแก้ไขจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือประชาชน โครงการดังกล่าวองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ต้องจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด              ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 
2564) การด าเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563      
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  9.3 การช่วยเหลือประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

9.3.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ช่ วยเหลื อประชาชนกรณีที่ ต้ อง
ด าเนินการช่วยเหลือเป็นรายบุคคล
หรือปัจเจกชน 

องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นจะช่ วยเหลื อประชาชนตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรณีที่ต้อง
ด าเนินการให้เป็นรายบุคคลหรือปัจเจกชนเฉพาะตามข้อ 18 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประสงค์จะช่วยเหลือประชาชน ให้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 โดยไม่ต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการดังกล่าว
ต้องไม่เป็นไปตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

9.3.4 เหตุฉุกเฉินไม่สามารถป้องกัน
ได้ซึ่งมิใช่กรณีเกิดสาธารณภัยหรือภัย
พิบัติหรือโรคอุบัติใหม ่

เหตุฉุกเฉินไม่สามารถป้องกันได้หรือเหตุจ าเป็นเร่งด่วนตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หากไม่ด าเนินการแก้ไขจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อราชการหรือประชาชน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้                 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยเร็วหรือทันที เพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น      

  9.4 กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีหรือไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันเป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

9.4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
หรือยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก กรณีมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างและโครงการดังกล่าว
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิม กรณีดังกล่าวหากปรากฏว่ามีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถด าเนินการได้ ทั้งนี้ ต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 57 และข้อ 59 แล้วแต่กรณีให้ถูกต้อง 
2) การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 1) เมื่อเข้าสู่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566-2567 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ฉบับที่  1 พ.ศ. 2561-2565 ได้ตามปกติ  และเมื่อเข้าสู่ปี งบประมาณ                         
พ.ศ. 2571-2572 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2571 – 2575) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่  2 พ.ศ. 2566-2570                    
ได้ตามปกติ เป็นต้น 
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10. การจัดท าแผนการด าเนนิงาน 
  10.1 ความหมายส าคัญ 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
10.1.1 “แผนการด าเนินงาน” 1) หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง

รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 
2) เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 
3) มีความสอดคล้องกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
4) ประกอบด้วย แผนการด าเนินงานประจ าปี และแผนการด าเนินงาน
เพ่ิมเตมิ 

10.1.2 “การจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน” 

1) มีขั้นตอนการด าเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการด าเนินการยกร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี  
2) การเพ่ิมเติมแผนการด าเนินงานและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ต้องจัดท าเป็นขั้นตอนการด าเนินการ 

10.1.3 “แผนการด าเนินงานขององค ์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ 
“แผนการด าเนินงานประจ าปี” หรือ 
“แผนการด าเนิ นงาน ประจ าปี
งบประมาณ” 

เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน 
โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งาน
ต่าง ๆ ที่จัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน 

10.1.4 “การจัดท าแผนการด าเนิน 
งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด” 

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนการด าเนินงานจากแผนงาน 
โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจริงเท่านั้น หรือ
ด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ได้ก าหนดว่า 
“4. ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนินงานจาก
แผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจริงเท่านั้น” 
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  10.2 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
           โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี  

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
10.2.1 ขั้นตอนการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี 

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

10.2.2 ระยะเวลาการจัดท าแผน 
การด าเนินงาน 

1) แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
2) การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
3) ในการขอขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2565  

  10.3 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ให้ด าเนินการดังนี้ 
     โครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
10.3.1 การจัดท าแผนการด าเนิน งาน
เพ่ิมเติมเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่                  
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดว่า “4. การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ได้
ก าหนดว่า “1. การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น...”  
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  10.3 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ให้ด าเนินการดังนี้ (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

10. 3.2 ห น้ า ที่ ใ น ก า ร จั ด ท า
แผนการด าเนินงานประจ าปี การ
จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม
หรือการแก้ไขแผนการด าเนินงาน  

1) การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม 
หรือการแก้ไขแผนการด าเนินงาน เป็นหน้าที่ของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่
รับผิดชอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่าง ๆ ที่จัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย 
2) การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี การจัดท าแผนการด าเนินงาน
เพ่ิมเติม หรือการแก้ไขแผนการด าเนินงาน ให้ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ               
ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดท าแผนการด าเนินงานดังกล่าว
ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด และส่งให้ส านัก/กอง/ฝ่ายที่มี
หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในการน าเสนอให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการด าเนินงานดังกล่าว 

10.3 .3 การ เปิ ด เผยแผนการ
ด าเนินงาน 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี
หรือแผนการด าเนินงานที่เพ่ิมเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ 
จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  10.4 การแก้ไขแผนการด าเนินงาน 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจในการ
แก้ไขแผนการด าเนินงาน 

การแก้ไขแผนการด าเนินงานให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยไม่ต้องผ่าน
การประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไขแผนการด าเนินงาน ให้ส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ  ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่แก้ไขแผนการด าเนินงานตามแบบ
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด และส่งให้ส านัก/กอง/ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นในการน าเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงานที่แก้ไขแล้ว เมื่อได้แก้ไขแผนการด าเนินงานและประกาศใช้เป็น
แผนการด าเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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  10.5 การจัดท าแผนการด าเนินงานที่กันเงินงบประมาณหรือการด าเนินการวิธีการงบประมาณที่
ข้ามปีงบประมาณ 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
การจัดท าแผนการด าเนินงานที่กัน
เงินงบประมาณหรือการด าเนินการ
วิ ธี ก า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ข้ า ม
ปีงบประมาณ 
 

1) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้กันเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือด าเนินการใน
อีกปีงบประมาณหนึ่งหรือปีงบประมาณถัดไป ให้จัดท าแผนการด าเนินงานในปี
ที่มีการด าเนินการจริง และให้หมายเหตุในแบบ ผด. 02 หรือ ผด.02/1 ใน
ท้ายเอกสารแล้วแต่กรณีว่า “แผนการด าเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากปี      
พ.ศ. ....” (กรณีที่ต้องจัดท าแบบ ผด.01 ก็ให้ด าเนินการเช่นเดียวกัน) 

 2) ให้ปรับใช้แบบ ผด. และสอดคล้องกับปีงบประมาณจริงที่จะด าเนินการ 
  10.6 แนวทางการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
10.6.1“เค้า โครงร่ างแผนการ
ด าเนินงาน”  

ร่างแผนการด าเนินงานให้ พิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย รวมถึงงบประมาณที่หน่วยงานราชการ หน่วยงานอ่ืน ๆ 
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่ โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย 1) บทน า 2) วัตถุประสงค์ของแผนการ
ด าเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน และ 4) ประโยชน์ของ
แผนการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจ านวน
โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 2) บัญชี
โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  (แบบ ผด.02) และ 3) บัญชี
จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผด.02/1) 
แบบส าหรับใช้ในแผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 1) แบบ ผด. 01 คือ 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 2) แบบ 
ผด. 02 คือ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ และ 3) 
แบบ ผด. 02/1 คือ บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการ
จัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

10.6.2 แผนการด าเนินงานน าไปเป็น
แนวทางการบริหารงานพัสดุ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนการด าเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติ
ให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดให้รายงาน
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และด าเนินการเพ่ิมเติมหรือแก้ไขแผนการด าเนินงาน
แล้วแต่กรณี เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   10.6.3 แบบแผนการด าเนินงานประจ าป ีกรณีจัดท าแผนการด าเนินงานตามปกติ 
     (1) แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
รายละเอียดแบบและการจัดท าเป็นดังนี้ 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แบบ ผด.01 
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......... 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1. ยุทธศาสตร์... .......................... ....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 

.......................... ....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 
2. ยุทธศาสตร์... .......................... ....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 

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

....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 
3. ยุทธศาสตร์... .......................... ....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 
4. ยุทธศาสตร์... .......................... ....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 

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

5. ยุทธศาสตร์... .......................... ....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 
.......................... ....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 
.......................... ....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 

....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 
รวม .......................... ....................... ............................. ............................... ............................. .................................  
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   (2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  (แบบ ผด.02) รายละเอียดตาม
แบบและการจัดท าเป็นดังนี้ 
  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แบบ ผด.02 
จ านวนโครงการพฒันาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......... 

1.  ยุทธศาสตร์............... 
 1.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
 รวม  ------------               
  
1.  ยุทธศาสตร์............... 
 1.2  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
 รวม  ------------               
 
1.  ยุทธศาสตร์............... 
 1.2 กลยุทธ์............. 
   (2) แผนงาน........... 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
 รวม  ------------               
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แบบ ผด.02 
1.  ยุทธศาสตร์............... 
 1.3  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
                  
 รวม  ------------               
 
2.  ยุทธศาสตร์............... 
 2.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
                  
 รวม  ------------               
 
2.  ยุทธศาสตร์............... 
 2.1  กลยุทธ์............. 
  (2) แผนงาน........... 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
                  
 รวม  ------------               
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แบบ ผด.02 
3.  ยุทธศาสตร์............... 
 3.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
                  
 รวม  ------------               
 
3.  ยุทธศาสตร์............... 
 3.2  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
                  
 รวม  ------------               
 
3.  ยุทธศาสตร์............... 
 3.3  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
                  
 รวม  ------------               
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แบบ ผด.02 
4.  ยุทธศาสตร์............... 
 4.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
                  
 รวม  ------------               
 
4.  ยุทธศาสตร์............... 
 4.2  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
                  
 รวม  ------------               
 
5.  ยุทธศาสตร์............... 
 5.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
                  
 รวม  ------------               

รวมทั้งหมด  ------------               
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   (3) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
(แบบ ผด.02/1) รายละเอียดตามแบบและการจัดท าเป็นดังนี้ 
  3. บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แบบ ผด.02/1 
จ านวนครุภัณฑ์ วสัดุ ส าหรับทีไ่มไ่ด้ด าเนนิการจดัท าเปน็โครงการพัฒนาท้องถิน่ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......... 

ประเภทครุภัณฑ ์
1.  ประเภทครุภัณฑ์............... 
 1.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียด

ของ
ครุภณัฑ ์

ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
 รวม  ------------               
 
1.  ประเภทครุภัณฑ์............... 
 1.1  กลยุทธ์............. 
  (2) แผนงาน........... 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียด

ของ
ครุภณัฑ ์

ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
 รวม  ------------               
 
2.  ประเภทครุภัณฑ์............... 
 2.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียด

ของ
ครุภณัฑ ์

ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
 รวม  ------------               
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แบบ ผด.02/1 
ประเภทครุภัณฑ ์

2.  ประเภทครุภัณฑ์............... 
 2.2  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียด

ของ
ครุภณัฑ ์

ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
 รวม  ------------               
 
2.  ประเภทครุภัณฑ์............... 
 2.3  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียด

ของ
ครุภณัฑ ์

ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
 รวม  ------------               
 
3.  ประเภทครุภัณฑ์............... 
 3.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียด

ของ
ครุภณัฑ ์

ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
 รวม  ------------               
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แบบ ผด.02/1 
ประเภทครุภัณฑ ์

3.  ประเภทครุภัณฑ์............... 
 3.1  กลยุทธ์............. 
  (2) แผนงาน........... 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียด

ของ
ครุภณัฑ ์

ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
 รวม  ------------               
 
3.  ประเภทครุภัณฑ์............... 
 3.2  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียด

ของ
ครุภณัฑ ์

ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
 รวม  ------------               
 
4.  ประเภทครุภัณฑ์............... 
 4.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียด

ของ
ครุภณัฑ ์

ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
 รวม  ------------               

รวมทั้งหมด  ------------               
(ไม่ต้องน าไปรวมกับแบบ ผด.02 และ ผด.01) 
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แบบ ผด.02/1 
ประเภทวัสด ุ

1.  ประเภทวัสดุ............... 
 1.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ วัสด ุ รายละเอียด

ของวัสดุ        
ที่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
 รวม  ------------               
 
1.  ประเภทวัสดุ............... 
 1.1  กลยุทธ์............. 
  (2) แผนงาน........... 
ที ่ วัสด ุ รายละเอียด

ของวัสดุ         
ที่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
 รวม  ------------               
 
 
2.  ประเภทวัสดุ.............. 
 2.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ วัสด ุ รายละเอียด

ของวัสดุ 
ที่

ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
 รวม  ------------               

รวมทั้งหมด  ------------               
(ไม่ต้องน าไปรวมกับแบบ ผด.02 และ ผด.01) 
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  10.6.4 แบบแผนการด าเนินงาน กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผู้พันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
     (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 57 และข้อ 59 แล้วแต่กรณี ให้จัดท าแผนการด าเนินงาน 
ต่อจาก 10.6.3 แบบแผนการด าเนินงานประจ าป ีกรณีจัดท าแผนการด าเนินงานตามปกติ ประกอบด้วย แบบ ผด.01/แบบ 
ผด.02 และแบบ ผด.02/1 แล้วแต่กรณ ี
     (2) การใช้ค าในแบบแผนการด าเนินงาน (ผด.) ก็ใช้ค าตามระเบียบที่เกี่ยวข้องตาม (1) 
     (3) ตัวอย่างการจัดท าแผนการด าเนินงาน กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณี
ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผู้พันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผู้พันไว้แล้ว 
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

แบบ ผด.01 
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......... 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1. ยุทธศาสตร์... .......................... ....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 

.......................... ....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 
2. ยุทธศาสตร์... .......................... ....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 

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

....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 
3. ยุทธศาสตร์... .......................... ....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 
4. ยุทธศาสตร์... .......................... ....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 

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

5. ยุทธศาสตร์... .......................... ....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 
.......................... ....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 
.......................... ....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 

....................... ............................. ............................... ............................. ................................. ........................ 
รวม .......................... ....................... ............................. ............................... ............................. .................................  
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  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
(ให้ระบุว่าเป็นกรณีได้ เช่น 

   -กรณีกันเงินไว้แล้ว 
   -กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว 
   -กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ 
   -กรณีได้ก่อหนี้ผู้พันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

แบบ ผด.02 
จ านวนโครงการพฒันาท้องถิน่ กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......... 

1.  ยุทธศาสตร์............... 
 1.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
 รวม  ------------               
2.  ยุทธศาสตร์............... 
 2.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
 รวม  ------------               
2.  ยุทธศาสตร์............... 
 2.2  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ โครงการ รายละเอียด

ของ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
 รวม  ------------               

รวมทั้งหมด  ------------               
(ไม่ต้องน าไปรวมกับแบบ ผด.02 และ ผด.01) 
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  3. บัญชีจ านวนครุภณัฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนนิการจดัท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
(ให้ระบุว่าเป็นกรณีได้ เช่น 

   -กรณีกันเงินไว้แล้ว 
   -กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว 
   -กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ 
   -กรณีได้ก่อหนี้ผู้พันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

แบบ ผด.02/1 
จ านวนครุภัณฑ์ วสัดุ ส าหรับทีไ่มไ่ด้ด าเนนิการจดัท าเปน็โครงการพัฒนาท้องถิน่ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......... 

ประเภทครุภัณฑ ์
1.  ประเภทครุภัณฑ์............... 
 1.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียด

ของ
ครุภณัฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
 รวม  ------------               
2.  ประเภทครุภัณฑ์............... 
 2.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียด

ของ
ครุภณัฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
 รวม  ------------               
3.  ประเภทครุภัณฑ์............... 
 3.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ ครุภณัฑ ์ รายละเอียด

ของ
ครุภณัฑ ์

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
 รวม  ------------               

รวมทั้งหมด  ------------               
(ไม่ต้องน าไปรวมกับแบบ ผด.02 และ ผด.01) 
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แบบ ผด.02/1 
ประเภทวัสด ุ

1.  ประเภทวัสดุ............... 
 1.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ วัสด ุ รายละเอียด

ของวัสดุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
 รวม  ------------               
 
1.  ประเภทวัสดุ............... 
 1.2  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ วัสด ุ รายละเอียด

ของวัสดุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
 รวม  ------------               
 
2.  ประเภทวัสดุ.............. 
 2.1  กลยุทธ์............. 
  (1) แผนงาน........... 
ที ่ วัสด ุ รายละเอียด

ของวัสดุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
  ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค. เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย. 

                  
                  
                  
 รวม  ------------               

รวมทั้งหมด  ------------               
(ไม่ต้องน าไปรวมกับแบบ ผด.02 และ ผด.01) 
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11. การประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

11.1 การประกาศใช้แผนพัฒนา
สุขภาพระดับพ้ืนที่ ขององค์การ
บริ หารส่ วนจั งหวั ด  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

1) เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพระดับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และขับเคลื่อนได้ตามแนวทางการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อคณะกรรมการสุขภาพระดับพ้ืนที่ (กสพ.) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสุขภาพ
ระดับพ้ืนที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะประธานกรรมการสุขภาพ
ระดับพ้ืนที่ (กสพ.) ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพระดับพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 549 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 ให้หน่วยงาน
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน าไปบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยด าเนินการตาม                  
ข้อ 22/2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
2) เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสุขภาพระดับ
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570) ให้ถือว่า
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด(พ.ศ. 2566-
2570) ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะรวมแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ
แผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นท่ีเข้าด้วยกันก็ได้หรือไม่รวมเป็นฉบับหรือเล่ม
เดียวกันก็ได้ตามความเหมาะสมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะ
ด าเนินการ 
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยที่ตั้งของการถ่ายโอนภารกิจสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลในพ้ืนที่ ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
ด้านการสาธารณสุขท้ังที่เป็นสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์
สภาวการณ์ด้านการสาธารณสุขและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่
เกี่ยวการสาธารณสุข 

11.2 เค้าโครงแผนพัฒนาสุขภาพ
ระดับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

ประกอบด้วย       บทที่ 1  บทน า 
                       บทที่ 2  ผลการด าเนินงานด้านสาธารณสุขที่ผ่านมา 
                       บทที่ 3  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
                       บทที่ 4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
                       บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนา
สุขภาพระดับพ้ืนที่ไปสู่การปฏิบัติ 
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12. การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)  
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

12.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น าแผน พ ัฒนา เ ศ รษฐ ก ิจ แล ะ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 
2566-2570) ปรับใช้ในส่วนที่
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกันกับการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ปรับใช้ในส่วนที่สอดคล้อง
หรือเชื่อมโยงกันกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ 3 การน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้หมุดหมายเป็นแนวทางหรือกรอบ
ของความสอดคล้องหรือเชื่อมโยง ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุด
หมาย แผนที่กลยุทธ์ กลยุทธ์การพัฒนาไปด าเนินการจัดท าหรือปรับใช้กับ
การพัฒนาท้องถิ่นขอตนเองได้ตามความเหมาะสม 

12.2 ในระยะเริ่มแรกของการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 
(พ.ศ. 2566-2570) 

1) เมื่อมีราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น าหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  13                
ลงรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี      
(พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่นในการด าเนินการ โดยน าข้อ 4 และข้อ 21 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาปฏิบัติโดยอนุโลมและให้ใช้ค าว่า 
“แก้ไข” เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
2) ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการแล้วเสร็จ                 
ตามเวลาที่ ก าหนดดั งกล่ าว ให้ด าเนิ นตามข้อ 22/2 แห่ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และให้น าแนวทางการด าเนินงานตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2565 มาเป็นแนวทางปฏิบัติด้วย 

12.3 การลงหมุดหมายในแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13 ภายหลังตามข้อ 12.2 
ห ร ือ ภ า ย ห ล ัง ที ่ม ีร า ช ก ิจ จ า
น ุเ บ ก ษ า  ป ร ะ ก า ศ ใ ช ้แ ผ น 
พ ัฒ น า เ ศ ร ษ ฐ ก ิจ แ ล ะ ส ัง ค ม
แห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 
2566-2570) เกินหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันแล้ว 

การลงหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่                          
13 ภายหลังตามข้อ 12.2 หรือภายหลังที ่ม ีร าชกิจ จ านุเ บกษา 
ปร ะกาศ ใช ้แ ผนพัฒนา เศ รษฐก ิจแล ะส ัง คมแห่ง ช าต ิ ฉบ ับที่                                   
13 (พ.ศ. 2566-2570) เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าหรือทบทวนหรือการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 17 หรือข้อ 22 หรือข้อ 22/1 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้
หากมีการแก้ไขให้ใช้ข้อ 4 และข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
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13. การน าประเด็นยุทธศาสตร์และหมุดหมายลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มีความสัมพันธ์ใน             
เชิงพ้ืนที่และเป็นการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2565 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงรายละเอียด ดังนี้ 
 13.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (กรณีท่ีลงยุทธศาสตร์ชาติไว้แล้วไม่ต้องลงซ้ าในส่วนที่ 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ลงข้อมูลในส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 13.2 ลงข้อมูลหรือรายละเอียดตามข้อ 13.1 ในแบบ ผ. ที่ก าหนด (แบบแผนพัฒนาท้องถิ่น) ดังนี้ 
  -แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
     ในช่องยุทธศาสตร์ ให้เพ่ิมค าว่า “กลยุทธ์” ก่อนค าว่า “แผนงาน” 
    ใหม่จะเป็นดังนี้ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  -แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
    แบบเดิม ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด.....ยุทธศาสตร์ที่.......(ชื่อยุทธศาสตร์)........ 
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด..... 
       ยุทธศาสตร์ที่.......(ชื่อยุทธศาสตร์)........ 
       1. ยุทธศาสตร์.....(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..... 
        1.1 แผนงาน............... 
    แบบใหม ่ ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่.....(ชื่อยุทธศาสตร์)........ 
      ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่....... 
       (ชื่อหมุดหมาย)........ 
      ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่.../เป้าประสงค์ 
       ...(เป้าประสงคจ์ะใส่ก็ได้ ไม่ใส่ก็ได้ กรณีไม่สอดคล้องกับ SDGs ก็ไม่ต้องใส่) 
      ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด.....ยุทธศาสตร์ที่.......(ชื่อยุทธศาสตร์)........ 
      จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด..... 
       ยุทธศาสตร์ที่.......(ชื่อยุทธศาสตร์)........ 
        1. ยุทธศาสตร์....(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..... 
         1.1 กลยุทธ์........................... 
               (1) แผนงาน.........................    
 13.3 ให้น าแบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน (พ.ศ. 2566-2570) ด าเนินการเช่นเดียวกันกับแบบ ผ.02 แบบใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 13.4 ให้น าแบบ ผ.02/2 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการเช่นเดียวกันกับแบบ ผ.02 แบบใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 13.5 แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
  แบบ ผ.03 ใหม่ให้ใช้ค าว่า บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
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  ยกเลิกค าว่า “หมวด” 
  เดิมเป็น “เป้าหมายผลผลิตของครุภัณฑ์” ใหม่เป็น “เป้าหมายผลผลิตของครุภัณฑ์หรือวัสดุ” 
 13.6 การลงรายการ “เดิม” ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 3.1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนงาน “ใหม่” ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและ
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

ส่วนที ่3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

ที ่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกจิ
และสังคม
แห่งชาต ิ

ฉบับที่ 13 
 

SDGs 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร
ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
(อปท.) 

 

กลยทุธ ์
 

แผนงาน 
 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
 

          
          
          
          

รวม .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
             ค าอธิบาย  การลงรายการตามที่ก าหนด 
  1) “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ให้ระบุชื่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ให้ระบุ
ยุทธศาสตร์ที่และประเด็นยุทธศาสตร์หรือชื่อยุทธศาสตร์ 
  2) “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13” (พ.ศ. 2566-2570) ให้ระบุหมุดหมายที่
และประเด็นหมุดหมายหรือชื่อหมุดหมาย 
  3) “SDGs: Sustainable Development Goals” ให้ระบุเป้าหมายที่และประเด็นเป้าหมาย
หรือชื่อเป้าหมาย 
  4) “ยุทธศาสตร์จังหวัด” ให้ระบุยุทธศาสตร์จังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในเขตจังหวัดนั้น 
โดยระบุยุทธศาสตร์ที่และประเด็นยุทธศาสตร์หรือชื่อยุทธศาสตร์ 
  5) “ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด” ให้ระบุยุทธศาสตร์ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าขึ้นเป็น “ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด” โดยระบุ
ยุทธศาสตร์ที่และประเด็นยุทธศาสตร์หรือชื่อยุทธศาสตร์ 
  6) “ยุทธศาสตร์ (อปท.)” คือยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ระบุยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือของตนเอง โดยระบุยุทธศาสตร์ที่และประเด็นยุทธศาสตร์หรือชื่อยุทธศาสตร์ 
  7) “กลยุทธ์” ให้ระบุกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือของตนเอง โดยระบุกลยุทธ์ที่และชื่อ
กลยุทธ์ 
  8) “แผนงาน” ให้ระบุแผนงานตามการจ าแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยระบุชื่อแผนงาน 
  9) “หน่วยงานรับผิดชอบหลัก” ให้ระบุชื่อส านักหรือกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ เป็นความ
รับผิดชอบในภาพรวมทั้งหมดเพ่ือน าไปจัดท า “โครงการ” ต่อไป 
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  10) ช่องที่ก าหนด “รวม” ให้ใส่เป็นตัวเลขที่รวมจาก 1) - 9) เช่น 5 ยุทธศาสตร์ หรือตัวอย่าง เช่น 8 
กลยุทธ์ หรือเช่น 4 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป็นต้น 
 13.7 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือแบบตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ลงรายการตามแบบ
ที่ก าหนด ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แบบ ผ.01 
บัญชสีรปุโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 
ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่.............. 

ยุทธศาสตร ์
กลยทุธ ์
แผนงาน 

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

 งบ 
ประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร.์..             
 1.1 กลยุทธ์.. 

     (1) แผนงาน.. 
     (2) แผนงาน.. 

            

1.2 กลยุทธ์.. 
     (1) แผนงาน.. 
     (2) แผนงาน.. 

            

รวม             
2. ยุทธศาสตร.์..             
 2.1 กลยุทธ์.. 

     (1) แผนงาน.. 
     (2) แผนงาน.. 

            

2.2 กลยุทธ์.. 
     (1) แผนงาน.. 
     (2) แผนงาน.. 

            

รวม             
3. ยุทธศาสตร.์..             
 3.1 กลยุทธ์.. 

     (1) แผนงาน.. 
     (2) แผนงาน.. 

            

3.2 กลยุทธ์.. 
     (1) แผนงาน.. 

            

รวม             
4. ยุทธศาสตร.์..             
 4.1 กลยุทธ์.. 

     (1) แผนงาน.. 
     (2) แผนงาน.. 

            

4.2 กลยุทธ์.. 
     (1) แผนงาน..  

            

รวม             
รวมทั้งหมด             
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แบบ ผ.01/1 
บัญชสีรปุโครงการพฒันา 

ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้น/แผนชุมชน 
ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่.............. 

หมู่บ้าน 
ชุมชน 

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

 งบ 
ประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

หมู่ที่...(ชือ่หมู่บา้น).. 
หรือ 
ชุมชนที่....(ชื่อชมุชน).... 

            

รวม             
หมู่ที่...(ชือ่หมู่บา้น).. 
หรือ 
ชุมชนที่....(ชื่อชมุชน).... 

            

รวม             
หมู่ที่...(ชือ่หมู่บา้น).. 
หรือ 
ชุมชนที่....(ชื่อชมุชน).... 

            

รวม             
หมู่ที่...(ชือ่หมู่บา้น).. 
หรือ 
ชุมชนที่....(ชื่อชมุชน).... 

            

รวม             
หมู่ที่...(ชือ่หมู่บา้น).. 
หรือ 
ชุมชนที่....(ชื่อชมุชน).... 

            

รวม             
หมู่ที่...(ชือ่หมูบ่า้น).. 
หรือ 
ชุมชนที่....(ชื่อชมุชน).... 

            

รวม             
หมู่ที่...(ชือ่หมู่บา้น).. 
หรือ 
ชุมชนที่....(ชื่อชมุชน).... 

            

รวม             
รวมทั้งหมด             

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดไมต่้องจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน 
2) ส าหรบัองค์การบรหิารส่วนต าบลให้ใช้ค าว่า “ทีม่าจากแผนพัฒนาหมูบ่้าน” 
3) ส าหรบัเทศบาล/เมอืงพัทยา ให้ใช้ค าว่า “ที่มาจากแผนชุมชน” 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 
ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่.............. 

ก.  ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่.....(ชื่อยุทธศาสตร์)........ 
ข.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที่.......(ชื่อหมุดหมาย)........ 
ค.  Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่.../เปา้ประสงค์... 
ง.  ยุทธศาสตร์จังหวัด.....ยุทธศาสตร์ที่.......(ชื่อยุทธศาสตร์)........ 
จ. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.....ยุทธศาสตร์ที่.......(ชื่อยุทธศาสตร์)........ 
 1.  ยุทธศาสตร์....(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..... 
  1.1  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

 
  1.2  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

 
  1.3  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

            
            
            
รวม ..........   ........... .......... .......... .......... ..........    
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แบบ ผ.02 
 2.  ยุทธศาสตร์....(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..... 
  2.1  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

 
  2.2  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

   
   (2) แผนงาน......................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

 
  2.3  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

 
   (2) แผนงาน......................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

            
รวม ..........   ........... .......... .......... .......... ..........    
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แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้น/แผนชุมชน 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 
ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่.............. 

ก.  ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่.....(ชื่อยุทธศาสตร์)........ 
ข.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที่.......(ชื่อหมุดหมาย)........ 
ค.  Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่.../เปา้ประสงค์... 
ง.  ยุทธศาสตร์จังหวัด.....ยุทธศาสตร์ที่.......(ชื่อยุทธศาสตร์)........ 
จ. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.....ยุทธศาสตร์ที่.......(ชื่อยุทธศาสตร์)........ 
 1.  ยุทธศาสตร์....(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..... 
  1.1  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

 2.  ยุทธศาสตร์....(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..... 
  2.1  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

 3.  ยุทธศาสตร์....(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..... 
  3.1  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

  3.2  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

ส าหรับองค์การบรหิารสว่นต าบลใหใ้ช้ค าว่า “ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูบ่้าน” เทศบาล/เมืองพัทยา ให้ใช้ค าว่า “ที่น ามาจากแผนชุมชน” 
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แบบ ผ.02/2 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 
ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 

ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่.............. 
ก.  ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่.....(ชื่อยุทธศาสตร์)........ 
ข.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 หมุดหมายที่.......(ชื่อหมุดหมาย)........ 
ค.  Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่.../เปา้ประสงค์... 
ง.  ยุทธศาสตร์จังหวัด.....ยุทธศาสตร์ที่.......(ชื่อยุทธศาสตร์)........ 
จ. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.....ยุทธศาสตร์ที่.......(ชื่อยุทธศาสตร์)........ 
 1.  ยุทธศาสตร์....(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).....  
  1.1  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ไดร้ับ 

หน่วยงาน
ที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

 
 2.  ยุทธศาสตร์....(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)..... 
  2.1  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

 
  2.2  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

            
            
รวม ..........   ........... .......... .......... .......... ..........    
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แบบ ผ.03 
บัญชคีรุภัณฑ์ วัสด ุ

ส าหรบัทีไ่มไ่ด้ด าเนนิการจดัท าเปน็โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่.............. 
ประเภทครุภัณฑ ์

1.  ประเภทครุภัณฑ์.................. 
  1.1  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ ผลที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

          
          

รวม ........... .......... .......... .......... ..........   
 
2.  ประเภทครุภัณฑ์.................. 
  2.1  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

          
          

รวม ........... .......... .......... .......... ..........   
  (2) แผนงาน......................... 

ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ ผลที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

          
          

รวม ........... .......... .......... .......... ..........   
 
3.  ประเภทครุภัณฑ์.................. 
  3.1  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ ครุภณัฑ ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ์) 

งบประมาณ ผลที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

          
          

รวม ........... .......... .......... .......... ..........   
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  แบบ ผ.03 
บัญชคีรุภัณฑ์ วัสด ุ

ส าหรบัทีไ่มไ่ด้ด าเนนิการจดัท าเปน็โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ชื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่.............. 
ประเภทวัสด ุ

1.  ประเภทวัสดุ................. 
  1.1  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ วัสด ุ เป้าหมาย 
(ผลผลติของวัสดุ) 

งบประมาณ ผลที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

          
          

รวม ........... .......... .......... .......... ..........   
2.  ประเภทวัสดุ................. 
  2.1  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ วัสด ุ เป้าหมาย 
(ผลผลติของวัสดุ) 

งบประมาณ ผลที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หนว่ยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

   (2) แผนงาน......................... 
ที ่ วัสด ุ เป้าหมาย 

(ผลผลติของวัสดุ) 
งบประมาณ ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

   (3) แผนงาน......................... 
ที ่ วัสด ุ เป้าหมาย 

(ผลผลติของวัสดุ) 
งบประมาณ ผลที่คาดวา่ 

จะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

3.  ประเภทวัสดุ................. 
  3.1  กลยุทธ์........................... 
   (1) แผนงาน......................... 

ที ่ วัสด ุ เป้าหมาย 
(ผลผลติของวัสดุ) 

งบประมาณ ผลที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

          
รวม ........... .......... .......... .......... ..........   
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  13.8 ค าอธิบายการน าแบบที่ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ 
   1) แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา เป็นแบบที่น ามาจากแบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการ
พัฒนา (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าขึ้นตามวิธีการและกระบวนการตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด) 
   2) แบบ ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน             
เป็นแบบที่น ามาจากแบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน 
(ผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้านจัดท าขึ้นตามวิธีการและกระบวนการของหมู่บ้าน/ประธานชุมชนหรือ
คณะกรรมการชุมชนจัดท าขึ้นตามวิธีการและกระบวนการของชุมชน) แบบ ผ.01/1 ไม่น าไปนับรวมกันกับแบบ ผ.01 
   3) แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา ให้น าไปนับรวมลงในแบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
   4) แบบ ผ02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน       
ให้น าไปนับรวมลงในแบบ ผ.01/1 โครงการพัฒนาที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน 
   5) แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้จัดท าเป็นโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ลงในแบบ ผ.03 ไม่ต้องน าไปลงในแบบ ผ.01 และแบบ ผ.02 
   6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดให้มีครุภัณฑ์หรือวัสดุใน
ช่อง “เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ตามแบบ ผ.02 ไม่ต้องน าครุภัณฑ์หรือวัสดุลงในแบบ ผ.03 (รวมความถึง
การเขียนในลักษณะการรวมจ านวนงบประมาณไว้แล้วในช่อง “งบประมาณ”) 
   7) แบบ ผ.02/2 รายละเอียดโครงการพัฒนา ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่น าไปนับรวมกันกับแบบ ผ.01 
   8) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมีความซ้ าซ้อนหรือมีลักษณะโครงการเดียวกัน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าลงในแบบ ผ.02 หรือ แบบ ผ.02/2 หรือ แบบ ผ.03 แล้วแต่กรณี  เป็นโครงการ
เดียวกนัหรือเรียกว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นเดียวกัน ทั้งนี้ ให้เขียนค าว่า “One Plan” ในช่อง “โครงการ” ตัวอย่าง 

ที ่    โครงการ  วัตถุประสงค์ 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 

One Plan หรือ (One Plan) 
เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน 

   กรณีนี้เม่ือลงในแบบ ผ.02 และระบุ “One Plan” แล้ว ให้น าไปนับรวมลงในแบบ ผ.01 และไม่
ต้องลงในแบบ ผ. อื่น ๆ     
   9) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้โครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือครุภัณฑ์ วัสดุ ตามแบบ ผ.02 
แบบ ผ.02/1 แบบ ผ.02/2 และแบบ ผ.03 แล้วแต่กรณี จัดท างบประมาณรายจ่ายของตนเองโดยไม่ต้องแก้ ไข
หรือเปลี่ยนแปลงแบบใด ๆ ที่จัดท าและประกาศใช้แล้ว 
   10) ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยาใช้แบบ ผ.02/2 น าไปประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกินศักยภาพตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ประกาศกรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ าเภอ/
จังหวัด โดยผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ/จังหวัด กรณีมีเหตุแห่งความจ าเป็นหรือเพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็วต่อการพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัดเป็นองค์รวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะประกาศกรอบการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ าเภอ/จังหวัดเพ่ิมเติม โดยระบุเป็นการเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะต้องด าเนินการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยไม่ผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอก็ได้ โดยให้เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล และเมืองพัทยา ส่งโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้โดยตรง 
   11) ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเป็นผู้จัดส่งโครงการ
พัฒนาที่ที่เกินศักยภาพให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยใช้เลขหนังสือของหน่วยงานของประธานคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
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   12) โครงการที่ปรากฏในแบบ ผ.02 หรือแบบ ผ.02/1 หรือแบบ ผ.03 เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล และเมืองพัทยา จะน าไปจัดท าเป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ “แก้ไข” (เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น) และลงรายละเอียดตามแบบ ผ.02/2 
   13) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินการโดยทั่วไปหรือส าหรับการด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีเป็นการจัดท าบริการสาธารณะหรือการจัดท ากิจกรรมสาธารณะ) ให้น าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นหรือครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ปรากฏตามแบบ ผ.02 หรือแบบ ผ.02/1 หรือแบบ ผ.02/2 หรือแบบ ผ.03 ไปด าเนินการได้
โดยไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบใด  ๆ
   14) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขอรับการสนับสนุนหรือส่งเงินสมทบหรือร่วมสมทบ
งบประมาณให้กับหรือท าร่วมกับหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การต่าง ๆ ให้น าโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือ
ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ปรากฏตามแบบ ผ.02 หรือแบบ ผ.02/1 หรือแบบ ผ.02/2 หรือแบบ ผ.03 ไปด าเนินการได้โดยไม่ต้อง
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบใด  ๆ
  13.9 แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน จะก าหนดระยะเวลาหรือจ านวนปีไว้จ านวนเท่าใดก็ตาม    
และหากก าหนดไว้เป็นจ านวนปีเท่าใดก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าโครงการตามปีที่มีอยู่มาลงหรือจัดท าเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือตามที่เป็นจริงที่จะสามารถด าเนินการได้ และตามกรอบของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ 
เช่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561-2565 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2571-2575 เป็นต้น ทั้งนี้ 
จะน าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นจ านวนโครงการหรือปีที่จะด าเนินการก็เป็นอ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีจะด าเนินการให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินการคลัง 
  13.10 ค าอธิบายตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดซึ่งก าหนดขึ้นตามมาตรา 69/1 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 45/1 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  
     1) “โครงการ” หมายความว่า โครงการพัฒนา (Project Development) ที่มีวัตถุประสงค์สนอง
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ การตั้งชื่อโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องมีความชัดเจน เหมาะสม เฉพาะเจาะจง เป็นที่เข้าใจได้โดยง่ายส าหรับผู้น าโครงการไปใช้หรือไปปฏิบัติ 
     โครงการพัฒนาท้องถิ่นจึงมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะท านั้นจะเกิดอะไรขึ้นใน
อนาคต 
     2) “วัตถุประสงค์” หมายความว่า การก าหนดเพ่ือให้รู้ว่าจะท าอะไร จะด าเนินการเพ่ือ
อะไร หรือจะสนับสนุน ส่งเสริมเรื่องอะไร ซึ่งเกิดจากปัญหาต่าง ๆ หรือแสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้
โครงการพัฒนาได้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) เป็นการตั้งค าถามเพ่ือค้นหาค าตอบ
ที่ว่าจะท าท าไม (Why) จะท าอะไร (What) จะท าเมื่อไหร่ (When) จะท าที่ไหน (Where) จะท าโดยใคร (Who) 
จะท าเพ่ือใคร (Whom) จะท าอย่างไร (How) และจะน าไปสู่การตั้งค าถามว่าจะจ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายหรือ
งบประมาณเพ่ือจ่ายเท่าใด (How much)  
    การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการจึงต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง แสดงให้
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เห็นว่า “เพ่ือ” อะไร และไม่ควรก าหนดวัตถุประสงค์ที่มากจนเกินไปซึ่งจะท าให้ไม่สอดรับกับการได้รับของผลที่จะ
เกิดข้ึนคือ “ผลที่คาดว่าจะได้รับได้” 
     3) “เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)” หมายความว่า สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเครื่องชี้แนวทาง
ในการด าเนินงานของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะ สภาพพ้ืนที่ สภาพทางกายภาพ ระยะ
หรือขนาดของความกว้าง ความยาว ลึก ตื้น หนา บาง สูง ต่ า กลุ่ม จ านวนคนหรือสิ่งของ แสดงให้เห็นจ านวนที่
เกิดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เมื่อก าหนดเป้าหมาย (Target) แล้วสามารถน าไปค านวณเป็นงบประมาณที่
เป็นจริงในเวลานั้นได้ 
     เป้าหมายเป็นสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าใด  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
ลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) จะน าไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” 
     4) “งบประมาณ” หมายความว่า การลงงบประมาณที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) ช่องงบประมาณหรือระยะเวลางบประมาณเป็นการก าหนดห้วงระยะเวลาหรือช่วงของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ห้าปี เป็นงบประมาณที่ต้องด าเนินการที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) การลงงบประมาณจะ
ลงครบทั้งห้าปีก็ได้ไม่ครบหรือครอบคลุมทั้งห้าปีก็ได้ แต่เมื่อรวมปีหรือรวมช่องของทุกปีที่ลงงบประมาณจะต้องมี
จ านวนเท่ากับหรือสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
     “งบประมาณ” จะต้องมีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการก าหนดราคากลางและตรวจสอบ
ได้ในเชิงประจักษ ์เป็นการประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
    “งบประมาณ” จะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความ
ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความความ
เหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ 
พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 
     5) “ตัวชี้วัด (KPI)” หมายความว่า เป็นการก าหนดเครื่องมือการตรวจสอบว่าโครงการ
ดังกล่าวจะด าเนินการจนเกิดผลส าเร็จได้มากน้อยเพียงใด การก าหนด Key Performance Indicator: KPI เป็น
เครื่องมือวัดผลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานว่าเป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่จนประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
     มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) 
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ 
การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า                   
จะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่ง
โครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 
     6) “ผลที่คาดว่าจะได้รับ” หมายความว่า การแสดงให้เห็นหรือการบ่งบอกว่าเมื่อโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นด าเนินการสิ้นสุดลงจะได้รับผลเช่นใด จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างไรทั้ง
ทางบวกและทางลบ ผลที่ได้รับ สิ่งที่ได้รับ สิ่งที่ท าให้ได้นั้น ได้รับผลอย่างไร ผลที่คากว่าจะได้รับจะต้องสนองตอบ
ต่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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     ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชดัเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง และ (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
     7) “หน่วยงานรับผิดชอบหลัก” หมายถึง ส านัก/กองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมี
ชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืนที่เทียบเท่ากับส านัก/กองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องระบุชื่อลงในช่องรายการของ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เพ่ือเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
โดยมีหน้าที่และปฏิบัติในการลงรายการตามแบบที่ก าหนดไว้ประกอบด้วย (1) โครงการ (2) วัตถุประสงค์ (3) 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (4) งบประมาณ (5) ตัวชี้วัด (KPI) และ (6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
14. การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน 

ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 
14.1 การประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

1) ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับจังหวัด 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 30 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ใน
ระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 
2) การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560 โดยด าเนินการตามแบบ ผ 02/2 เป็นแบบส าหรับ โครงการที่
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

14.2 การท าความตกลงร่วมมือกัน
ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขอประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่าน
คณะกรรมการประสานแผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น ร ะดั บอ า เภอและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอได้พิจารณา
เห็นชอบแล้วและจัดส่งโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุให้คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจารณาบรรจุและประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้ถือว่าเป็นการท าความตกลงร่วมมือกันในการจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม   
ข้อ 14.3 หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะด าเนินการตามข้อ 14.3 
เป็นการเฉพาะหรือเพ่ิมเติมอีกก็ได้ 
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14. การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

14.3 รายละเอียดการจัดท าความตก
ลงร่ วมมื อในการจั ดท าบริ การ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะด าเนินการจัดท าความตกลงร่วมมือในการ
จัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันหรือการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
น้อยต้องมีรายละเอียดดังนี้ (1) รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมมือ
กันจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ (2) วัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานหรือโครงการ (3) ระยะเวลาการด าเนินงาน (ถ้ามี) (4) แผนการ
ด าเนินงานและการบริหารการใช้จ่ายตามโครงการ (5) งบประมาณ (6) 
ขอบเขตความรับผิดชอบและกิจกรรมการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แนวทางตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันในการจัดท าบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ก็ได ้
2) การด าเนินการตามข้อ 14.2 และข้อ 14.3 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานและจัดส่งส าเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้ก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย 

14.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/
ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2565 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย             
ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2560 และได้ประกาศกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นโดยประกาศกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ/จังหวัด ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องขอประสานแผนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดหรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว 
1) กรณีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอไม่อาจ
ประชุมเพ่ือประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอได้ เพราะมีเหตุแห่ง
ความจ าเป็นหรือเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วต่อการพัฒนาท้องถิ่นในระดับ
จังหวัดเป็นองค์รวมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้โดยตรง ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะต้องประกาศกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ต้องขอประสานแผนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัดหรือ
กลุ่มจังหวัดหรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมเติมหรือ
เป็นครั้ง ๆ ก็ได้ตามสถานการณ์ที่จะต้องพัฒนาท้องถิ่นในเชิงพ้ืนที่ให้เกิด
ความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและต้องแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวมถึงแจ้งอ าเภอ จังหวัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยเร็ว 
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14. การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

14.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด าเนินการตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 
14 ธันวาคม 2563 (ต่อ) 

2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจัดท าความตกลงร่วมมือใน
การจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกัน
จัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 
พฤษภาคม 2558 หรือด าเนินการตามแนวทางข้อ 14.3 ก็ได ้

14.5 การด าเนินกาพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
กร ะจ ายอ า น าจ ให้ แ ก่ อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น ตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท า
ความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่  2) ลงวันที่  23 
พฤศจิกายน 2552 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 และ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 2 
ธันวาคม 2543 
2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขกับ
ประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นหน้าที่และอ านาจที่ด าเนินการได้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้โดยไม่ต้องเป็นโครงการที่ปรากฏ
ตามกรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ าเภอหรือระดับจังหวัดก็ได้ 
ในกรณีที่เห็นว่าจะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน
เป็นองค์รวมในระดับจังหวัด 

15. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

15.1 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดท าหรือ
ทบทวน การเพ่ิมเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการ
ติดตามโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุหรือบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะที่น าไปจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม การใช้จ่ายเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอ่ืนใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการ
ติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2565) 
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15. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

15.2 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นด าเนินการอย่างน้อยปีละ            
1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้
ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดท าเป็นประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือ
นับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม 

15.3 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีแล้วให้
เ ส น อ เ ป็ น ญั ต ติ ห รื อ เ ส น อ ต่ อ
ประธานสภาท้องถิ่น 

1) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจ าปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น 
เพ่ือให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
การรับทราบซึ่งอาจด าเนินการในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญหรือสมัย
วิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้ง
ข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้ตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต 
2) ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการ
ประชุมสภาท้องถิ่นภายในก าหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือ
ด า เ นิ นการตามข้ อ  40  หรื อ ในส่ วนที่ เ กี่ ย วข้ อ งแห่ ง ร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

15.4 เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอ
ความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็น
นั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรือ
อย่างช้าไม่ควรเกิน 15 วัน นับแต่
วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ 

เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 
15 วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่น
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือน าผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่น
ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพ่ือน าไปด าเนินการปรับปรุง 
แก้ไข ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง 
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นไปตามหน้าที่และอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและ
ด าเนินการน าไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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15. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ความหมายส าคัญหรือค าส าคัญ ค าอธิบายความหมายหรือการด าเนินการ 

15.5 แนวทางการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 
ข้อ 29 หรือข้อ 30  

เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยก าหนดรูปแบบ แนวทางการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น การน ารายการหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ด าเนินการตาม              
ข้อ 29 หรือข้อ 30 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
แล้วให้ด าเนินการตามเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  

    
   เค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  
   ส่วนที่ 1  บทน า 
     1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
     2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
     3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
     4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
     5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
   ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
     1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
     1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
     4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  
     5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
   ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
     1.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
     2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
   ภาคผนวก 
   1. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา 
   2. แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  

ฯลฯ 
 หมายเหตุ:  ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดเค้าโครงและรายละเอียดหรือวิธีการในการติดตาม 
   และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 รายละเอียดของเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  
 ปก 
 ค าน า 
 สารบัญ 
 บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น 
 ส่วนที่ 1  บทน า 
  1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
  1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
   1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น  
   1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
   1.5 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
  2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
   2.4 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
   2.5 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
 ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  1.  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
    1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
    1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
    1.4 ยุทธศาสตร์ 
  2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
   2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
   2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
   2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
   2.5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา 
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  3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
   3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
   3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
   3.3 แผนการด าเนินงาน 
  4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
   4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
   4.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน 
   4.3 แผนการด าเนินงาน 
  5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 ส่วนที่ 4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  1.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
   1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
   1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
   1.4 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   1.5 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
  2.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
   2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   2.2 ข้อสังเกต 
   2.3 ข้อเสนอแนะ 
   2.4 ผลจากการพัฒนา 
   2.5 ผลสรุปภาพรวม 
 ภาคผนวก 
 1. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา 
 2. แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  

ฯลฯ 
 หมายเหตุ: ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดเค้าโครงและรายละเอียดหรือวิธีการในการ ติดตาม 
   และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 15.6 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้
คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นกับการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการ
ให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเท่านั้น)                    
มีรายละเอียดประกอบด้วย 
  ประเด็นที่ต้องพิจารณา 
  1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 5 คะแนน 
   3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน 
   3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 คะแนน 
   3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน  
   3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน  
   3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
   3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
   3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน 
   3.11 แผนงาน 5 คะแนน 
   3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
  รวม 100 คะแนน 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน    
เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า
ร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ ากว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง 
  แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้
1. ข้อมูลสภาพทั่ วไปและ
ข้อมู ลพื้ นฐานขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/            
ป่าไม้ ฯลฯ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

20 
(5) 

 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 
4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(5)  

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุ สั ตว์  การบริ การ การท่ องเที่ ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5)  

7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมทอ้งถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) 

(5)  
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 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 

1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจั งหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ SDGs (Bottom-up/Top-down) 

20 
(5) 

 

2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพ
ติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

(5)  

3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5)  

5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง 
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand  
(Demand Analysis)/Global  Demand และ Trend 
Analysis หรืออ่ืน ๆ  

(5)  

3. ยุทธศาสตร์ 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
    (พ.ศ. 2561-2580) 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

60 
(5) 

 

 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 หรือฉบับที่ 13 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย
และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

3.3 เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  
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     แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)  

ประเด็นการพิจารณา      รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
(5) 
 

 
 3.4 ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

 

3 . 5  ยุ ทธศาสตร์ การ
พัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดท าขึ้นแบบมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

(5)  

3.6 ยุทธศาสตร์ ของ
องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 

การก าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และ
อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

(5)  

3.7 วิสัยทัศน์ การก าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ
แสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
สิ่ งที่ จะเกิดขึ้ นในอนาคต และศักยภาพที่ เป็ น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.8 กลยุทธ์ การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง 
วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามหน้าที่และอ านาจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นค าถามที่
ส าคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา
ก าลังท าอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5)  

3.9 เป้าประสงค์ของ            
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ  
กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี
เป้าประสงค์ใด จะท าสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนา
ท้องถิน่คืออะไร 

(5)  
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  แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา      รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

การก าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง 
ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือ
มีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้ 

 
(5) 

 
 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

         (Positioning) 

3.11 แผนงาน การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนก
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจ าแนก
แผนงานการจัดท างบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้อง
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของ
เราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ 

(5)  

3.12 ความเชื่อมโยง
ของยุ ทธศาสตร์ ใ น
ภาพรวม 

การก าหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่
น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุก
ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจั งหวัดและ
ยุทธศาสตร์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น                    
มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพ่ือให้การ
พัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

(5)  

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100  
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 15.7 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนน
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น
กับการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้
คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเท่านั้น)               
มีรายละเอียดประกอบด้วย 
  ประเด็นที่ต้องพิจารณา 
  1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน 
  5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน   
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   5.4  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   5.5  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   5.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 5 คะแนน 
  6. โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 35 คะแนน 
   6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 5 คะแนน 
   6.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน 
   6.3  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน 
   6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5 คะแนน 
   6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น 5 คะแนน 
   6.6  โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 คะแนน 
   6.7  โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ า 5 คะแนน 
  รวม 100 คะแนน 
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  แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา      รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา  

1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้
ด าเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง
ความต้องการได้ โดยใช้การวิ เคราะห์ เชิ งเทคนิค 
Demand  (Demand Analysis) /Global  Demand 
หรืออ่ืน ๆ  เป็นการวิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

10 
(5) 

 

2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต 
ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend 
หรือน าเทคนิค Demand  (Demand Analysis)/Global  
Demand หรืออ่ืน ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์
โครงการ เ พ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

2. การประเมินผลการน า
แผน พัฒน าท้ อ ง ถิ่ น ไ ป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้
ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหน้าทีแ่ละอ านาจที่ได้ก าหนดไว้ 

10 
(5) 

 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) ที่ เกิดจาก (1) ได้มีการ
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5)  

3. การประเมินผลการน า
แผน พัฒน าท้ อ ง ถิ่ น ไ ป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การก าหนดและการวิ เคราะห์ การประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่  ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไป
ตามหน้าที่และอ านาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข
จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ ์วัสดุ  

10 
(5) 

 



86 
 

  แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา      รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. การประเมินผลการน า
แผน พัฒน าท้ อ ง ถิ่ น ไ ป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ) 

การด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอ่ืนได้ และเป็นไปหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

  

2) การก าหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่ง
ที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ใน
เชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขท่ี
ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น 
กราฟ สถิติ เป็นต้น 

4. ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ 
แผนงานการพฒันา 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน
การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/Trend 

หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออ่ืน ๆ โดยน าไป
จัดท าเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

10 
(5) 

 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท า
โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

(5)  

5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 
1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการ
จัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น
การเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่ง
ที่จะท านั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

25 
 

(5) 

 

       5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
             โครงการ 
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  แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา      รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 
  
การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ
ชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้อง
กั บวั ตถุ ป ระสงค์  มี คว าม เป็ น ไป ได้ ชั ด เจน                 
มี ลั กษณะเฉพาะเจาะจง จะด า เนิ นการ เ พ่ือ
สนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

 
 

(5) 

 

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่ การตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าใด  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พ้ืนที่ ด าเนิ นงาน และระยะเวลาด าเนินงานลง
รายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้น
ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า
กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะน าไปสู่การ
ประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ” 

(5)  

5.4 มีการประมาณการ
ราคาถู กต้ องตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท า
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ
ประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การ
ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การ
ประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 
5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความความ
เหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่ความยุติธรรม 
(Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน 
ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

(5)  



88 
 

  แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา      รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โ คร งกา รพัฒนา ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) 
ที่ สามารถวั ดได้  (measurable) ใช้ บอกประสิ ทธิ ผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ
อย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ
ก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/
ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(5)  

 5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

5.6 ผลที่คาดว่าจะได้ 
รับสอดคล้องกับโครงการ
แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่
ก าหนดไว้ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

6. โครงการพัฒนาที่น าไป
จัดท างบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปี 

 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่น าไปด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

35 
 

(5) 
 

 

 6.1 โครงกา รพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ที่ น า ไปจั ดท า
งบป ระมาณรายจ่ า ย
ประจ าปีในภาพรวม 

6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริม
อาชีพประชาชนในท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  
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  แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา      รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
6. โครงการพัฒนาที่น าไป
จัดท างบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปี (ต่อ) 

 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน
ต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่ งแวดล้อมหรือบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

 
 
 

(5) 

 

 6.3 โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ นที่ น า ไปจั ดท า
งบประมาณรายจ่ายด้านการ
บริหารจัดการอนุรั กษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ 
สิ่งแวดล้อม 

6.4 โครงการเพื่ อการ
พัฒนาท้ องถิ่ นที่ น าไป
จัดท างบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับสุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ที่ ด าเนินการเกี่ ยวกับสุขภาวะหรือการ
ด าเนินการด้านการสาธารณสุข จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

6.5 โครงการเพื่ อการ
พัฒนาท้ องถิ่ นที่ น าไป
จัดท างบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการศึกษา 
ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้อถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

6.6 โครงการเพื่ อการ
พัฒนาท้ องถิ่ นที่ น าไป
จัดท างบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ
คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

6.7 โครงการพั ฒนา
ท้ องถิ่ นที่ น าไปจั ดท า
งบประมาณรายจ่ าย
เก่ียวกับด้านการบริหาร
จัดการน้ า 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการด้านการบริหารจัดการน้ า เช่น 
ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า ขุด ติดตั้ง หรือการบริหาร
จัดการน้ ารวมถึงน้ าประปา ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

 รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100  



90 
 

   15.8 แนวทางการด าเนินการอ่ืน ๆ ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     15.8.1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ควรพิจารณาคือ 
        1)  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
           -ข้อที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 10  คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6  
           -ข้อที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5   คะแนน ควรให้คะแนน 
            5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.50-3.0 
        2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
           -ข้อที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ควรให้คะแนน 10-9-8-7-6  
           -ข้อที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5   คะแนน ควรให้คะแนน 
            5-4-3-2-1 หรือ 5.0-4.50-4.0-3.50-3.0 
        3) ก าหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นก าหนดขึ้นเอง ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ าร้อยละ 80 ที่จะต้องได้มากกว่าและ
น้อยกว่าด้วย/ต้องไม่ก าหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ าสุดคือ 80 คะแนน หรือร้อยละ 80 เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ต้องมีน้อยกว่า 
80 คะแนน หรือมีน้อยกว่าร้อยละ 80 
     15.8.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ ากว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยัน
คะแนนตามที่เป็นจริง 
     15.8.3 เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและด าเนินการให้
คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดท าเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า        
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย  
     15.8.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

----------------------------------- 
กลุ่มงานแผนพฒันาท้องถิ่น 

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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