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                           2     กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) ของ     

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
อ้างถึง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๒๒๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓   
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีฯ   จํานวน ๑  ชุด 
         ๒. เกณฑ์การพิจารณาเพื่อจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีฯ จํานวน  ๑  ชุด 
         ๓. รูปแบบกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  ๑  ชุด 
         ๔. รูปแบบบัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนฯ   จํานวน  ๑  ชุด 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคํานึงถึงความสอดคล้องของกระบวนการและ
ห้วงเวลาการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และแผนชุมชน รวมถึงการยกเลิกการจัดทํา “ขอบเขตประเภท
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” นั้น 
 ขณะนี้ อยู่ในห้วงเวลาของการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ดําเนินการจัดทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจําปี  และสามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงกําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 ๑. กําหนดห้วงเวลาการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนชุมชน โดย 
   (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
และใช้เป็นแนวทางในการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการ
ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ์๒๕๕๔ 
   (๒) เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล นําข้อมูลที่ได้ร่วมประชาคม
เพื่อทบทวนแผนชุมชน หรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน (ซึ่งดําเนินการภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖)) มาพิจารณาเพื่อกําหนดประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชน ดําเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 
 

/ ๒. ให้เทศบาล… 

ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว 294 

 

ด่วนที่สุด 



- ๒ - 
 
 ๒. ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล  พิจารณาคัดเลือกโครงการที่
ประชาชนในท้องถิ่นต้ังแต่ ๒ แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ร่วมกัน และโครงการที่จําเป็นต้องขอรับการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ (๒) จัดทําเป็นบัญชีโครงการเพื่อการประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัดเพื่อ
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
                                                               
                                                             
                                                            (นายวัลลภ  พริ้งพงษ์) 
                                                        รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                                         ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและ 
                                                        ส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สํานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒-๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๓๐ 
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ปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยดําเนนิการ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

๑. คณะกรรมการพัฒนา อบจ. จัดเวทีประชุมร่วม
ระหว่างคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด 
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
และประชาคมท้องถิ่น เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ในภาพรวมของ อปท. ในเขตจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

อบจ.  ภายใน ๑๘ ก.พ. 
๒๕๕๔ 

๒. จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. (รูปแบบ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.) โดยมวัีตถุประสงค์เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะ
ดําเนินการร่วมกันภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. พร้อมแจ้งกรอบฯ ไปยังคณะกรรมการประสาน
แผนฯระดับอําเภอ 

คณะกรรมการ
ประสานแผนฯ 
ระดับจังหวัด 

ภายใน ๒๘ ก.พ. 
๒๕๕๔ 

๓. แจ้งกรอบยทุธศาสตร์ฯ ไปยัง อปท. ในเขตอําเภอ  
 
  

คณะกรรมการ
ประสานแผนฯ 
ระดับอําเภอ 

ภายใน ๑๕ มี.ค. 
๒๕๕๔ 

๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ อปท. กําหนด
ประเด็นการพัฒนา โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้  

อปท.  

   ก. สาํหรับเทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. ใหน้ํา
ข้อมูลที่ได้ร่วมประชาคมเพื่อทบทวนแผนชมุชน หรือ
แผนพัฒนาหมูบ้่าน (ซึ่งดําเนินการภายหลังจากการ
ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) แล้ว) 
มาพิจารณาเพื่อกําหนดประเด็นการพัฒนา   และ/หรือ
ดําเนนิการตาม ข. 
  ข. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นสํารวจปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนมาพิจารณาเพื่อกําหนดประเด็น
การพัฒนา 

 - เทศบาล/อบต./
เมืองพัทยา 

ค. สําหรับ อบจ. ให้นําข้อมลูที่ได้จากการประชาคม
ตามขั้นตอนที่ ๑. มาพิจารณาเพื่อกําหนดประเด็นการ
พัฒนา 

 - อบจ.  

ภายใน ก.พ. 
๒๕๕๔ 

๕. คัดเลือกโครงการสําหรับการประสานขอรับการบรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปีของ อบจ. โดยจัดทําเป็นบัญชี
โครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาของ อปท.   

เทศบาล/อบต./   
เมืองพัทยา 

ภายใน มี.ค. 
๒๕๕๔ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย ๑. 



 ๒

ขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยดําเนนิการ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(รูปแบบตามสิง่ที่ส่งมาด้วย ๔.) เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด ซึ่งมีที่มาตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ประชาชนในท้องถิ่นต้ังแต่ ๒ แห่งขึ้นไปได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเกิดจากการทําความตกลงระหว่าง 
อปท. ด้วยกันเอง  
  (๒) สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ (๒)  
๖. จัดการประชุมเพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการจาก
ขั้นตอนที่ ๕. และนําเสนอบรรจุในแผนพัฒนาสามปีของ 
อบจ. พร้อมแจ้งให้ อปท. ที่เกี่ยวข้องทราบ 

คณะกรรมการ
ประสานแผนฯ 
ระดับจังหวัด 

ภายใน เม.ย. 
๒๕๕๔ 

๗. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนฯ ในการจัดทําร่างแผนขอให้
ดําเนินการลงพิกัดทางภูมิศาสตร์ในตําแหนง่ที่ต้ังของ 
อปท. และในกรณีการจัดทําโครงการพัฒนาด้านเส้นทาง
คมนาคม และแหล่งน้ําขอใหพิ้จารณานําพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์เป็นองค์ประกอบในการจัดทําแผนด้วย 

อปท. 

  - สําหรบั อบจ. ให้พิจารณานําโครงการ(ของเทศบาล
และ อบต.) ทีผ่่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด มาบรรจุในร่างแผนฯ ของ 
อบจ. 

 - อบจ. 

มี.ค.-  มิ.ย. 
๒๕๕๔ 

๘. ผู้บริหารทอ้งถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี (กรณ ีอบต. เสนอร่างแผนฯ ต่อสภา
ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงเสนอผูบ้ริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้)  

อปท. ภายใน มิ.ย. 
๒๕๕๔ 

 
หมายเหตุ : ๑. อปท. หมายความถึง อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา 
     ๒. การดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๕ (๑) เป็นการทําความตกลงระหว่าง อปท. ด้วยกันเอง
อาจมาจากการประชุมหารือร่วมกัน หรือการทําหนังสือเพื่อแสดงถึงการตกลงร่วมกัน เป็นต้น   



เกณฑ์การพิจารณาเพื่อจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๑ งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง นําข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําใน   
พ้ืนที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดําเนินการลงทะเบียนทางหลวง
ท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพื่อมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นโดยระบุพิกัดที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ และทราบว่าถนนสายใดอยู่
ในสภาพใด และจําเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อใด เพื่อกําหนดไว้เป็นแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี--- 
---------- ๑.๒ งานด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้สํารวจข้อมูลแหล่งน้ําโดยระบุพิกัดที่ต้ังทาง
ภูมิศาสตร์สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค เพื่อวางแผนบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมในแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนสํารวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าสภาพเครื่องสูบน้ํา 
สถานีสูบน้ํา คลองส่งน้ํา หากจําเป็นต้องซ่อมแซม ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
(การระบุที่ ต้ังพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ําเพื่อป้องกันการ
ดําเนินการในพื้นที่ซ้ําซ้อน และเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
ตามแนวทางของสํานักงบประมาณ)  
 ๑.๓ งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร ควรนําผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการ
วางแผน  
๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๒.๑ งานด้านการส่งเสริมอาชีพ ควรให้ความสําคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้สามารถมีรายได้
เพียงพอกับรายจ่าย และสําหรับกลุ่มที่ไม่มีงานทําควรส่งเสริมให้เกิดอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ และ 
ผู้พิการมีงานทําเพื่อให้สามารถดํารงชีพได้อย่างเหมาะสม  
 ๒.๒ งานด้านสวัสดิการสังคม  
  (๑) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อๆ ไปอย่างทั่วถึง โดยมีการจัดทํา
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการคาดการณ์จํานวนของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า และกําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี นอกจากนี้ควรให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของ
ผู้สูงอายุเช่นกัน 
  (๒) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ความสําคัญในการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้พิการ 
  (๓) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความสําคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม(นม) ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูล
กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี นอกจากนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่น พิจารณานําแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม 
  (๔) การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย 
 ๒.๓ งานด้านการศึกษา ให้ความสําคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการส่งเสริมให้มีศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ๓.๑ งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน สนับสนุนการจัดทําระบบข้อมูล ข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ  

สิ่งทีส่่งมาด้วย ๒. 



 
- ๒ - 

  
 ๓.๒ งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้นําข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น เช่น    
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟป่า  
ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลดความ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจาก 
สาธารณภัยดังกล่าวควรหามาตรการเชิงป้องกัน และกําหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
 ๓.๓ งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้สํารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย ภัยอันตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพ 
และหามาตรการป้องกันเพื่อลดจํานวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดต้ังกล้อง
วงจรปิดให้สํารวจสภาพความสมบูรณ์ของการใช้งาน หากจําเป็นต้องซ่อมแซมขอให้เร่งดําเนินการบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี    
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 ๔.๑ งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน 
เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.๒ งานด้านการพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลให้สํารวจจุดหาบเร่แผงลอย ว่าสามารถขยายจุดผ่อนปรน
เพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่ หรืออาจสํารวจหาสถานที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะสมกับการค้าขาย 
และเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปีเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย  
 ๔.๓ งานด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสภาพแวดล้อม และ    
วิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น  
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาป่าและน้ํา ควรเป็นการ
ร่วมมือกันดําเนินการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อให้เกิดผลสําเร็จอย่างยั่งยืน 
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสํารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด สร้างเป็น
องค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่
ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น  



- รูปแบบ - 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
 (คําอธิบาย : ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปในภาพรวมของท้องถิ่นในจังหวัด) 
ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนา 
 ๒.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  (คําอธิบาย : ประกอบด้วยวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ และประเด็นยุทธศาสตร์           
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น) 
 ๒.๒ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
  (คําอธิบาย : เฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น) 
 ๒.๓ แผนพัฒนาจังหวัด 
  (คําอธิบาย : ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ของจังหวัด และประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ส่วนที่ ๓ ศักยภาพของท้องถิ่น (ในภาพรวมของจังหวัด) 
 ๓.๑ จุดแข็ง ………………………………………………………………………….. 
 ๓.๒ จุดอ่อน ………………………………………………………………………….. 
 ๓.๓ โอกาส ……………………………………………………………………………. 
 ๓.๔ อุปสรรค  …………………………………….………………………………... 
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๑ วิสัยทัศน์ .................................................................................. 
  (คําอธิบาย : มาจากการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น และมีความสอดคล้องกับ          
ทิศทางการพัฒนาในส่วนที่ ๒) 
 ๔.๒ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ...(จํานวน).... ด้าน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ................................................................... 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ................................................................... 
     ฯลฯ 
  (คําอธิบาย : ที่มาของยุทธศาสตร์แต่ละด้านอาจมาจากผลการประชุมร่วมกันระหว่าง 
อบจ. ประชาคมท้องถิ่นของ อบจ. และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หรือจากภารกิจ
ถ่ายโอน ๖ ด้าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒.) ซึ่งสามารถเลือกดําเนินการได้ตามความเห็นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประสงค์จะดําเนินการร่วมกัน ทั้งนี้ จะต้องทําให้วิสัยทัศน์บรรลุผลได้) 
 
 
 
 
 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย ๓. 



ส่วนที่ ๕ โครงการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์  
 (คําอธิบาย : เป็นโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปจะดําเนินการร่วมกัน) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ............................................................ 
 

งบประมาณ (บาท) โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม ผลลัพธ ์ หน่วย
ดําเนนิการ 

1. โครงการ ................................ 
 
 
 
2. โครงการ ................................. 
             ฯลฯ 

1. ............................ 
2. ........................... 

ผลผลิต .............. 
สถานที่ดําเนินการ ... 
กลุ่มเป้าหมาย ......... 

     เจ้าภาพ
หลัก : …… 
เจ้าภาพ
รอง : ....... 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ............................................................ 
 

งบประมาณ (บาท) โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม ผลลัพธ ์ หน่วย
ดําเนนิการ 

1. โครงการ ................................ 
 
 
 
 
 
 

1. ............................ 
2. ........................... 

ผลผลิต .............. 
สถานที่ดําเนินการ ... 
กลุ่มเป้าหมาย ......... 

     เจ้าภาพ
หลัก : …… 
เจ้าภาพ
รอง : ....... 

 



 
บัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดย..(ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)... 
 

งบประมาณ (บาท) ลําดับที่ ชื่อโครงการ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
๑. โครงการ........................................................ xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx 
๒. โครงการ........................................................ xxx,xxx - - xxx,xxx 
๓. โครงการ........................................................ - xxx,xxx - xxx,xxx 
๔. โครงการ........................................................ - - xxx,xxx xxx,xxx 
      
      
      
      

รวมทั้งสิน้จํานวน........ โครงการ xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx xxx,xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย ๔. 



 
รายละเอียดโครงการลาํดับที ่..... 

 
๑. ชื่อโครงการ ........................................................................ 

๒. ที่มาโครงการ (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
  ประชาชนในท้องถิ่นต้ังแต่ ๒ แห่งขึ้นไปได้รับประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเกิดจากการทําความตกลง
ระหว่าง อปท. ด้วยกันเอง คือ ........................ (ให้ระบุช่ือ อปท.) ....................................... 
  สอดคล้องกับระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ (๒) (จากแผนชุมชน............................................................) 

๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ ............................................................................ 
 ๓.๒ ............................................................................ 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ......................................................................................................................................................... 

๕. พื้นทีดํ่าเนนิการ 
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