
 

ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๐๔๗                               กระทรวงมหาดไทย 
                                                                                            ถนนอษัฎางค  กทม. ๑๐๒๐๐  

                               ๑   เมษายน   ๒๕๕๑ 

เร่ือง   ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน (เพ่ิมเติม)         

เรียน   ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 
อางถึง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๑๘๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ 
ส่ิงที่สงมาดวย  ๑. แนวทางการประสานแผนพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                   ๒. ปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพฒันาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) ขององคกรปกครอง 
                       สวนทองถ่ิน                     
       ตามหนังสือที่อางถึง กระทรวงมหาดไทยไดซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยในสวนของการประสานแผนพัฒนาระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๑.๒ เร่ืองการประสานการปฏิบัติ และขอ ๓ เร่ืองการกําหนดปฏิทินการจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาสามปฯ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอโครงการที่เกินศักยภาพ ภายในวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๑ และใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน
จังหวัดตามอํานาจหนาที่ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  นั้น  

                           อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงปรับปรุงแนวทางการประสานแผนพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในขอ ๑.๒ 
เร่ืองการประสานการปฏิบัติ และขอ ๓ เร่ืองการกําหนดปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๒-
๒๕๕๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                        ขอ ๑.๒ การประสานการปฏิบัติ 
        เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการจัดเวทีประชาคม และรวบรวมขอมูลเสร็จ
เรียบรอยแลว ใหดําเนินการ ดังนี้ 
                          ๑) ใหแยกขอมูลที่สอดคลองกับขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทําเปนโครงการที่เกินศักยภาพดังกลาว เสนอตอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับ
อําเภอ  
            ๒) คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ พิจารณาบูรณาการโครงการที่เกินศักยภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมของอําเภอ และจัดทํา “บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ” เสนอตอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด พรอมแจงผลการ
พิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอทราบ  

 

/๓) คณะกรรมการ... 



 
-  ๒  - 

 
           ๓) คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด พิจารณาบูรณาการโครงการที่เกิน 
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมของจังหวัด และเสนอใหองคการบริหารสวนจังหวัดนําไป
พิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่ แลวใหองคการบริหารสวน
จังหวัดแจงผลการพิจารณาใหคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอทราบ เพ่ือแจงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตอไป  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ๑ 
                      ขอ ๓ กําหนดปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เร่ิมตั้งแตเดือนมกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ๒  

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงและหนวยงานที่เก่ียวของ
ทราบ เพ่ือถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป 

                                                         ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                        สุรพล  กาญจนะจิตรา 
 

                                                    (นายสุรพล  กาญจนะจิตรา) 
                                          รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปฏิบัติราชการแทน 
                                                      ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

          
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน (นโยบายและแผน) 
สวนแผนพฒันาทองถ่ิน 
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ตอ ๒๑๒๒-๔  โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๒๒๓๐ 

 
 
 
 
 

 

รอง ปมท. ..................................... 

อสถ. ............................................ 

รอง อสถ....................................... 

ผอ.สน.พส..................................... 

ชานน ผอ.สพถ.  ............................ 

จํารัส จนท.วผ.6ว ........................... 

ศิริพร จนท.วผ.5 ............................ 



 
สิ่งที่สงมาดวย ๑ 

                    
แนวทางการประสานแผนพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ปรับปรุงใหม) 
                                                     ------------------ 
 
ปรับปรุงผนวก ก เฉพาะขอ ๒ การประสานการปฏิบัติ เปนดังตอไปน้ี ดังน้ี      

                  ๒. การประสานการปฏิบัติ 
                       เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการจัดเวทีประชาคมทองถิ่น และรวบรวม
ขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหดําเนินการ ดังน้ี 
                      ๒.๑ แยกขอมูลที่สอดคลองกับขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และจัดทําเปนโครงการตางๆ ที่เก่ียวของ แลวรวบรวมจัดทําเปน “บัญชโีครงการที่เกินศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (แบบ บ/ช ศ.๑) เสนอตอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอาํเภอ 
                                ๒.๒ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ                                
                            (๑) ฝายเลขานุการฯ รวบรวมโครงการที่เกินศักยภาพฯ ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตอําเภอ จากบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (แบบ บ/ช ศ.๑) 
                            (๒) ประธานกรรมการฯ จัดประชุมคณะกรรมการและภาคีการพัฒนา เพ่ือพิจารณา
บูรณาการโครงการตามขอ (๑) ในภาพรวมของอําเภอ โดยอาจแยกโครงการฯ เปน ๒ ประเภท คือ 
                                    ก. โครงการที่มีลักษณะ วตัถุประสงคหรือเปาหมายเหมือนกัน สามารถบูรณาการ
และรวมมือดําเนินการ โดยใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินได  ก็ใหแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เก่ียวของนําไป
ดําเนนิการตามอํานาจหนาที่ หรืออาจจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตอําเภอ 
                                                ข. หากไมสามารถดําเนินการตามขอ ก. ได ใหรวบรวมโครงการที่มีลักษณะ 
วัตถุประสงคหรือเปาหมายเหมือนกัน จัดทําเปนโครงการเดียวกันหรือหลายโครงการแลวแตกรณี โดยจัดลาํดบั
ความสําคัญของโครงการ แลวจัดทําเปน “บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อําเภอ” ตามแบบ  บ/ช ศ.๒ พรอมแนบโครงการและหลักฐานที่เก่ียวของ(เฉพาะสวนที่เก่ียวของ) เสนอตอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดบัจังหวัด 
                       ๒.๓ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 
                             (๑) ฝายเลขานุการฯ รวบรวมโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตอําเภอจากบญัชีโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ (แบบ บ/ช ศ.๒)  
                             (๒) ประธานกรรมการฯ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการ
ตามขอ (๑) ในภาพรวมของจังหวัดและจัดลําดับความสําคัญ เสนอใหองคการบริหารสวนจังหวัดนําไป 
 
 

/พิจารณา... 
 
 

 



 
-  ๒  - 

 
พิจารณาเพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่  แลวใหองคการบริหาร
สวนจังหวัดแจงผลการพิจารณาใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอทราบ เพื่อแจง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป                                                                                                     

                    ในระหวางที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แตยังไมไดรับแจงผลการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอและองคการบริหารสวนจังหวัด ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบรรจุโครงการที่เกินศักยภาพดังกลาวไวในรางแผนพัฒนาสามปฯ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ โดยแยกไวเปน “ประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” เพ่ือเสนอตามขั้นตอนของการจัดทําแผนพัฒนาสามปตอไป   
 
        
 
 
 
 
 

 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด ประเมินผล และทบทวน "กรอบ
ยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด" และ
"ขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น"
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดประชุมประชาคมทองถิ่น เก็บรวบรวมขอมูล
และกําหนดประเด็นการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแยกขอมูล เพื่อจัดทําโครงการที่เกินศักยภาพ ภายใน

เสนอตอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ ๑๕ พ.ค.

คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ พิจารณาบูรณาการโครงการที่เกิน ภายใน

ศักยภาพของ อปท. ในภาพรวมของอําเภอ และเสนอตอคณะกรรมการ ๓๑ พ.ค.

ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด พรอมแจง อปท.ในเขตอําเภอทราบ
คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด พิจารณาบูรณาการโครงการที่เกิน 
ศักยภาพของ อปท.ในภาพรวมของจังหวัด และเสนอให อบจ.พิจารณาบรรจุ ภายใน

ไวในแผนพัฒนาของ อบจ.ตามอํานาจหนาที่ และ อบจ.แจงผลการพิจารณาให ๑๕ มิ.ย.

คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ เพื่อแจง อปท.ตอไป
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนา 
สามป และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามป
ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
(กรณี อบต. เสนอรางแผนฯ ตอสภาทองถิน่ใหความเห็นชอบกอน แลวจึงเสนอผูบริหาร

ทองถิน่พิจารณาอนุมตัิและประกาศใช)

  

พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑

ปฏิทินการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ปรับปรุงใหม) 

 ขั้นตอนการดําเนินการ                                ระยะเวลาดําเนินการ

  สิง่ที่สงมาดวย ๒

 




