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ค าน า 

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จะใชแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน     
ซึ่งแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จะมีการก าหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  ยุทธศาสตร์และแนวทางใน
การพัฒนาทองถิ่น  รวมท้ังการก าหนดโครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการพัฒนา ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง     
การจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น  จะมีความสอดคลอง  เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตร์  และแนวทางในการพัฒนาใน
ระดับต่างๆ  และท่ีส าคัญองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองด าเนินงานเพื่อตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชน
ในพื้นท่ี   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  จึงได้จัดท า “คูมือการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น” ฉบับนี้ขึ้น   
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ  และเป็นแนวทางในการปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องในข ั้นตอนการปฏิบัติงานอย่าง
ละเอียด  โดยได้รวบรวมความรู้ทางวิชาการจากแหล่งต่างๆ  และถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ซึ่งนอกจากรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการแล้ว  ยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข  ไว้เพื่อให้ผู้ท่ีสนใจ
ได้ศึกษาคู่มือเล่มนีแ้ละสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ    

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  หวังเปน็อย่างยิ่งว่า  คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ
และผู้ปฏิบัติงาน  สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น  ให้มีประสิทธิภาพและสนองตอบตอปญหาความต
องการของประชาชนได้อย่าท่ัวถึง  รวมท้ังสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น       
ของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6046  ลงวันท่ี       
1๙ ตุลาคม ๒๕61  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ  ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงินสะสม  ในช่วงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์             
ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

 
 

จัดท าโดย 
                                                                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การแก้ไข/ การเพิ่มเติม/ การเปลี่ยนแปลง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง    
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

1. นิยาม 
1.1  ให้แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขค าว่า “แผนพัฒนา” เป็น 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” เพื่อให้ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ
แผนพัฒนาภาค  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ  พ.ศ. 2560 

1.2  ยกเลิกบทนิยามของค าว่า  
     - “หัวหน้าส่วนการบริหารที่ มีหน้าที่จัดท าแผน”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านัก  หัวหน้าส านัก  

ผู้อ านวยการกอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าต าแหน่งดังกล่าว 
     - “พนักงานส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงาน

เทศบาลเมือง  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง  
     - “โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ  และกิจกรรมสาธารณะ  

เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้  

1.3 วาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการฯ  จากเดิมอยู่ในต าแหน่งคราวละ “2 ปี” เป็น “4 ปี” ได้แก่       
- คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   

1. สมาชิกสภาท้องถิ่น  ท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวน 3 คน  
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก     จ านวน 3 คน  
3. ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  
4. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คน    

       - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
1. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  3  คน  

       - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่น  ท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  3  คน   

2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  2  คน   
3. ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน  2  คน   
4. หัวหน้าส่วนการบริหาร  ท่ีคัดเลือกกันเอง    จ านวน  2  คน   
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก     จ านวน  2  คน   

       - ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกเลือกอีกก็ได้   

1.4 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น 

1.5 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1.6 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ  งานพระราชพิธีรัฐพิธี  
นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

1.7 การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  แก้ไขจาก
อย่างน้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  เป็นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 



 

2. ความหมาย 

ยกเลิกบทนิยามของค าว่า “หัวหน้าส่วนราชการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดท าแผน” “พนักงานส่วนท้องถิ่น” โครงการ
พัฒนา” และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  เมืองพัทยา  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง  ยกเว้น  กรุงเทพมหานคร 

“สภาท้องถ่ิน”  หมายความว่า  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สภาเทศบาล  สภาเมืองพัทยา  สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 

“คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน”  หมายความว่า  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  และคณะกรรมการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน”  หมายความว่า  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาเมืองพัทยา  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน”  หมายความว่า  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนเมืองพัทยา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนต าบล  และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 

“อ าเภอ”  หมายความรวมถึงกิ่งอ าเภอด้วย 

“ผู้บริหารท้องถ่ิน”  หมายความว่า  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 

“สมาชิกสภาท้องถ่ิน”  หมายความว่า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเทศบาล       
สมาชิกสภาเมืองพัทยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมี
กฎหมายจัดต้ัง 

“นายอ าเภอ”  หมายความรวมถึง  ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอด้วย 

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปลัดเทศบาล       
ปลัดเมืองพัทยา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 

“หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านัก  หัวหน้าส านัก  ผู้อ านวยการ
กองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น  ซึ่งเทียบเท่าต าแหน่งดังกล่าว 

“พนักงานส่วนท้องถ่ิน”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  
พนักงานเมืองพัทยา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานหรือข้าราชการขอวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ี
กฎหมายจัดต้ัง 
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“แผนพัฒนาท้องถ่ิน”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก าหนด วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึง การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

 “แผนการด าเนินงาน”  หมายความว่า  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณนั้น 

 “โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ  และกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 

“การแก้ไข” (ไม่ใช่สาระส าคัญ) หมายความว่า  การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา  หรือแผนการ
ด าเนินงานให้ถูกต้อง  โดยต้องไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปล่ียนแปลงไป  การแก้ไขข้อความ เช่น 
ค าผิด สระผิด การแก้ไขช่ือ 

“การเพิ่มเติมแผนพัฒนา” หมายความว่า การเพิ่มโครงการ ครุภัณฑ์ กล่าวคือ  ไม่มีโครงการ ครุภัณฑ์ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะด าเนินการ และ อปท.เห็นว่าเป็นอ านาจหน้าท่ี  เพื่อประโยชน์ของประชาชนท่ีส าคัญมี
งบประมาณจะด าเนินการ  ให้เพิ่มเติมแผน 

“การเปลี่ยนแปลง” (สาระส าคัญ) หมายความว่า การท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของแผนพัฒนา
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เช่น มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่ตรงช่องปีท่ีจะมาจัดท างบประมาณ หรือตรงช่องปี  
แต่วัตถุประสงค์  สาระส าคัญเปล่ียน  เช่น  ความยาวของถนนเกินจากแผน  ประเภทของถนน  จากถนนลูกรัง       
มาเป็นถนน คสล. - เวลา  สถานท่ี กว้าง ยาว สูง ลึก  เปล่ียนแปลงแผน 

การทบทวนแผนพัฒนา  หมายความว่า  การปรับปรุง  เปล่ียนแปลง  เพิ่มเติม  แก้ไข ลักษณะเหมือนตอน
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีการประชาคมท้องถิ่นแล้วแต่กรณีประชุมคณะกรรมการ  และสภาฯ  ให้ความเห็นชอบ
ก่อนประกาศใช้ 
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3. ข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 (ให้ยกเลิกความในข้อ 17 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน) 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง    
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  เพื่อน ามาก าหนดแนวทาง การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์      
เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่น  พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน      
แล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
แผนผังข้ันตอนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(นายกฯ เป็นประธาน) 

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ส่วนราชการและหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนฯ 

(ปลัด อบต. เป็นประธาน) 
จัดท าร่างแผนพัฒนาฯ เพื่อเสนอ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

กรณีเทศบาล 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา 
อนุมัติร่างแผนพัฒนาฯ 

และประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พิจารณาร่างแผนพัฒนา 
เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

กรณี อบต. 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอร่างแผนพัฒนาฯ 
ต่อสภา อบต. 

ให้ความเห็นชอบก่อน 
แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พิจารณาอนุมัติลงนาม 
และประกาศใช้ต่อไป 
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4. ข้ันตอนในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 (ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2548 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ช2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน) 

เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

“(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 

46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

“ข้อ 22/2 ในกรณีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชดeริ งานพระราชพิธี 
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 
 

แผนผังข้ันตอนการเพิ่มเตมิแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณี อบต. 

โครงการท่ีเป็นนโยบายของ อบต. 
หรือไม่เคยมีในแผนพัฒนาฯ 

โครงการพระราชด าริ งานพระราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนฯ 
ท าร่างแผนพัฒนาฯ ท่ีเพิ่มเติม 
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็น 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประชาคมท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม 

ผู้บริหาร 

สภา อบต.พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้ 
พร้อมท้ังปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบ 

กรณีเทศบาล 
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5. ข้ันตอนในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 (ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548) 

เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปล่ียนแปลงพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

แผนผังข้ันตอนการเปลีย่นแปลงแผนพฒันาท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. ข้ันตอนในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 (ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548) 

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย

ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น  อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

แผนผังข้ันตอนการแกไ้ขแผนพฒันาท้องถิน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
พิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

กรณี  อบต. กรณี  เทศบาล 

สภา อบต. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศใช้พร้อมท้ังปิด

ประกาศให้ประชาชนทราบ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศใช้ 
 
 
 
 
 

ระชาชนทราบ 

แจ้งสภาฯ /อ าเภอ/จังหวัด 
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รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิน่เพือ่จัดทำแผนพฒันาท้องถิน่ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ความหมายของการประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น 
  การประชุม หมายถึง การท่ีบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปได้มาพบปะกันตามกำหนดนัดหมายมาร่วมปรึกษาหารือ  
เพื่อร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์มีระเบียบวิธีและเวลาท่ีกำหนดให ้ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น 

การประชุมประชาคมท้องถ่ิน หมายถึง การท่ีบุคคลท่ีอยู่ในท้องถิ่น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มา
ประชุมกัน  เพื่อร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้  เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชาคมท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส ่วนตำบล 
(๑) ประชาคมหมู่บ้าน หมายถึง  การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนท่ีอยู่ในหมู่บ้าน เพื่อร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  

ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีจัดให้มีการประชุม 

ประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  การประชุมประชาคมหมู่บ้าน     
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้ใช้สัดส่วนระดับหมู่บ้าน ซึ่งสัดส่วนท่ีเข้าร่วมประชุม
โดยรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

กรณีท่ีจัดให้มีการประชุม  เพื่อประชาคมหมู่บ้านครั้งแรก  สัดส่วนท่ีเข้าร่วมประชุมครั้งแรก ไม่ครบ
ร้อยละ ๖๐  ในการประชุมครั้งต่อไป  ให้ใช้สัดส่วนท่ีเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตำบล แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ระยะเวลาในการกำหนดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ๆ 

(๒) ประชาคมต าบล  หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนท่ีอยู่ในตำบล เพื่อร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้   เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าท่ีจัดให้มีการประชุม
ประชาคมตำบล (ทุกหมู่บ้าน) 

การประชุมประชาคมตำบล  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้ใช้สัดส่วน
ระดับตำบล  ซึ่งสัดส่วนท่ีเข้าร่วมประชุมโดยรวมจะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

กรณีท่ีจัดให้มีการประชุม  เพื่อประชาคมชุมชนตำบลครั้งแรก  สัดส่วนท่ีเข้าร่วมประชุมครั้งแรกไม่ครบ
ร้อยละ ๖๐  ในการประชุมครั้งต่อไป  ให้ใช้สัดส่วนท่ีเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ระยะเวลาในการกำหนดประชุมประชาคมตำบล  ให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นๆ   
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การประชุมประชาคมหมู่บ้าน  การประชุมประชาคมตำบล  วิธีการประชุม  การนำเสนอข้อมูลการ
ประชุม  รูปแบบและวิธีการประชุมตำบลในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมตำบล ให้ดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และนำระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526 มาบังคับโดยอนุโลม 

   การประชุมประชาคมตำบล  ต้องผ่านกระบวนการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ทุกหมู่บ้านก่อนทุกครั้ง 

การคัดเลือกสัดส ่ ่วนประชาคม  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ร่วมกับรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุกคน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับ
หัวหน้าสำนัก  ผู้อำนวยการกอง  และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ถ้ามี)  ร่วมกันคัดเลือกสัดส่วนการประชุม
ประชาคม  สัดส่วนระดับหมู่บ้านและสัดส่วนระดับตำบล 

การจัดประชุมประชาคม 
      (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน 

ให้ส านัก/กอง/ส่วนท่ีรับผิดชอบด้านการพัฒนาชุมชนรวบรวมและนำข้อมูลท่ีได้จากชุมชน/หมู่บ้านมาประสาน
กับผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

การประชุมประชาคม  สามารถดำเนินการพร้อมกันกับการประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้านได้ 
ประชาคม หมายถึง การรวมกลุ่มของประชาชน/ชุมชนเพื่อดำเนินกิจกรรมเคล่ือนไหวและผลักดันการพัฒนา

ท้องถิ่น ให้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ภายใต้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำและร่วมตัดสินใจ 
ประชาคมท้องถ่ิน เป็นการรวมกลุ่มท้ังภาคประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีเพื่อ

ผลักดันให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ 
ประชาคมท้องถ่ินตามนัยหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลว. 29 ม.ค. 59 

- กรณี อบต. หมายถึง ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล 
- กรณี ทต.  หมายถึง ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนตำบล 
- กรณี ทม.  หมายถึง ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนเมือง 
- กรณี ทน.  หมายถึง ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนนคร 
- กรณี อบจ.  หมายถึง ประชาคมอำเภอ ประชาคมจังหวัด 

(2) การจัดประชุมประชาคม 
1. ตรวจสอบองค์ประกอบของประชาคมตามสัดส่วนท่ีกำหนด 
2. เตรียมหัวข้อการประชุม (จัดทำวาระ) 
3. เตรียมการบันทึกการประชุม สมุดบันทึกการประชุมควรแยกกัน 
4. เตรียมทีมงาน วัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็น 
5. เตรียมข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน 
6. เตรียมสถานท่ีประชุม 
7. เตรียมการเชิญกรรมการประชาคม และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน

ท่ัวไปในพื้นท่ีเป้าหมาย 
8. ประธานการประชุมประชาคม คือ นายก อบต. หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
9. ต้องรักษาเวลาและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวาระ 
10. เน้นการลงมติในแต่ละประเด็นให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ  

********************************************************************* 
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