
ที่ มท 0810.2/ ว 082                                                                           กระทรวงมหาดไทย 
             ถนนอัษฎางค กทม. 10200 

                                                                                         9      มกราคม  2550 

เร่ือง  ซักซอมแนวทางการจดัทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัด ทกุจังหวัด 

อางถึง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0810.2/ว 712 ลงวนัที่ 1 มีนาคม  2549 

ส่ิงที่สงมาดวย  1.  แนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                       2.  แนวทางการจดัทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550-
2552) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวดั
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ เปนผูรับผิดชอบในการประสานการจดัทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นั้น 

    เพื่อใหการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนไปดวยความเรยีบรอย อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 จงึกําหนดแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. 2551-2553) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี ้
    1. ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวดั คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับอําเภอ ที่จัดตัง้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 712 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2549 
ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไป  โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้                              
         1)  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวดั มีอํานาจหนาที ่
                                       (1) จัดทํา/ทบทวนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั  
              (2) กําหนดขอบเขต/ประเภทโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                                       (3) บูรณาการโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมของ
จังหวดัและพจิารณาใหองคการบริหารสวนจังหวัดนาํไปบรรจุไวในรางแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
ตามอํานาจหนาที่ 
             (4) จัดทําบัญชีโครงการที่เกินศกัยภาพขององคการบริหารสวนจังหวดั เสนอตอ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
             (5) แจงผลการพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคณะกรรมการประสาน   
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอทราบ 
                                  2)  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ มีอํานาจหนาที ่
                                       (1) พิจารณาบูรณาการโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม
ของอําเภอ  
                                                 /(2) จัดทํา... 

ดวนที่สุด 
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              (2) จัดทําบัญชีโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอเสนอ
ตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  
              (3) แจงผลการพิจารณาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอทราบ 
                 2.  ปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) 
             1) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวดัจัดทํา/ทบทวน “กรอบยุทธศาสตร 
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวดั” และกําหนด “ขอบเขต/ประเภทโครงการที่เกินศักยภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” แลวจัดสงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับอําเภอ ภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2550 
          2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดเกบ็ขอมูลและกาํหนดประเด็นการพัฒนาภายในเดือน
กุมภาพนัธ - มีนาคม 2550 
                                  3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปภายในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2550 
         4) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามปภายใน
เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2550                                                       

                สําหรับองคการบริหารสวนตําบล เสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวนายกองคการบริหารสวนตําบลจึงพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใช
แผนพัฒนาสามป 
         5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ เสนอโครงการที่เกินศักยภาพฯ ตอคณะกรรมการ 
  ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ ภายในเดือนมถุินายน 2550 
                                 6) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอพจิารณาบูรณาการโครงการที่เกิน
ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจัดทํา “บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตอําเภอ” โดยมีการจดัลําดับความสําคัญของโครงการเพื่อเสนอตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับจังหวดั ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 
        7) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวดัพิจารณาบูรณาการโครงการที่เกิน
ศักยภาพที่ไดรับจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอและใหองคการบริหารสวนจังหวัด
พิจารณาบรรจไุวในแผนพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่และจัดทํา “บัญชีโครงการที่เกิน
ศักยภาพขององคการบริหารสวนจังหวัด” เสนอตอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ภายใน
เดือนกรกฎาคม 2550 
      3.  ขั้นตอนและแนวทางการประสานแผน 
                                  1)  การประสานดานนโยบาย  
            (1) ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดจัดทํา/ทบทวน “กรอบ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด” โดยเชิญประชุมผูบริหารทองถิ่นทุกแหง
ในเขตจังหวัดและภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อนําขอมูลปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มาพิจารณาประกอบ เพื่อใหกรอบยุทธศาสตรฯ สอดคลองกับ 
                    /ทิศทาง... 



                                                                             -  3  - 
 
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาระดับตางๆ ปญหาความตองการของประชาชนและวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
ในแตละดานอยางบูรณาการ แลวจัดสงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2551-2553) ของตนเอง พรอมทั้งแจงคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอทราบ  
             ในขั้นตอนนี้ ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด กําหนด 
“ขอบเขต/ประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” เพื่อเปนแนวทางใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับอําเภอพิจารณาจัดทําบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ
เสนอตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัดซึ่งในการกําหนดขอบเขตประเภทโครงการดังกลาว  
ใหรวมกันกําหนดโดยพิจารณา 
  - เปาหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
  - ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด                                                                                     
  - กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
  - อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
  - ปญหารวมกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด เชน จังหวัดอาจกําหนด  
                                         ประเภทโครงการที่เกินศักยภาพวาควรเปนประเภทโครงการพัฒนาแหลงน้ํา   
                                         โครงการกอสรางถนนหรือสะพาน ที่มีขนาดใหญใชเชื่อมตอหลายหมูบาน  
เพื่อแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอทราบใน
คราวเดียวกันดวย  
           (2) เพื่อใหการประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับยุทธศาสตรการ 
พัฒนาจังหวัดมีประสิทธิภาพ ใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดซึ่งเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และเปนกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวดั 
นําเสนอประเด็นสําคัญของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดั เพื่อประกอบการพจิารณาจัดทํา/ทบทวนกรอบ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ควรนําเสนอกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวดั ปญหา ความตองการของทองถ่ิน เพื่อบูรณาการการพัฒนาของหนวยงานตางๆ ในจังหวัด 
     2)  การประสานการปฏิบัติ 
              (1) เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับกรอบยุทธศาสตรฯ และขอบเขต/ประเภท
โครงการที่เกินศักยภาพฯ แลว ใหดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) ตามขั้นตอนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และมีแนวทางการ
จัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 
                                  (2)  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) แลว 
ใหผูบริหารทองถ่ินในเขตอําเภอเสนอโครงการเฉพาะที่เกินศักยภาพฯ ซ่ึงเปนโครงการที่สอดคลองกับขอบเขต                     
ประเภทโครงการที่เกินศักยภาพฯ  เสนอตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ  
          (3)  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ พิจารณาบูรณาการโครงการ 
                                   /ที่เกิน... 
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ที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวมของอําเภอ ใหใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 
หากยังเกินศักยภาพในระดับอําเภอใหจัดทําเปน “บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตอําเภอ” เสนอตอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด พรอมแจงผลการพิจารณาให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอทราบ  
                   ในขั้นตอนนี้ ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ ในการพิจารณาใหคํานึงถึง
สภาพของปญหา ความตองการของประชาชน ความจําเปนเรงดวน เปนตน 
             (4) เมื่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด ไดรับบัญชีโครงการที่
เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอแลว ใหพิจารณาบูรณาการโครงการที่เกินศักยภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอในภาพรวมของจังหวัดเพื่อใหมีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน
สูงสุด และพิจารณาใหองคการบริหารสวนจังหวัดนําไปพิจารณาเพื่อบรรจุไวในรางแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่ (กรณีที่องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2551-2553) 
เสร็จแลว ใหจัดทําเปนแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) เพิ่มเติม) และพิจารณานําโครงการที่เกินศักยภาพ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดรวบรวมจัดทําเปน “บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวน
จังหวัด” เสนอตอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) พรอมทั้งแจงผลการพิจารณาให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอทราบ 
                      ทั้งนี ้ใหจงัหวัด อําเภอ กาํกบัติดตามและสงเสริมสนบัสนุนการจัดทาํและประสานแผนพัฒนา     
สามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแนวทางดังกลาวใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ในกรณีที่ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) ใหผูวาราชการ
จังหวัด นายอําเภอ พิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนในการเสนอขอขยายเวลา และเรงรัดใหองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดที่เสนอขยายเวลา เพื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดใช
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2551 ตอไป                 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง
ทราบเพื่อถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป  

                                                   ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                 สมชาย  ชุมรัตน 
                                                                            (นายสมชาย  ชุมรัตน) 
                                                               รองปลัดกระทรวง  ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                          ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน (นโยบายและแผน) 
สวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โทร. 0-2241-9000 ตอ 2122-3 โทรสาร 0-2243-223



 
 
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    เพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
โดยมีแผนพัฒนาเปนเครื่องมือการบริหารงาน ดังนั้น เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอแลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
  1.  เตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยจัดประชุมประชาคมทองถ่ินเพื่อแจงแนวทางการพัฒนา 
ตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ รับทราบสภาพปญหา ความตองการ
ของประชาชน และขอมูลการพัฒนาที่เกี่ยวของ แลวกําหนดประเด็นการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ -มีนาคม  2550  โดยใหพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
                                 1)  การจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจจะ
ทบทวนจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550-2552) โดยนําโครงการที่กําหนดไวจะดําเนินการในป 2551 และ 2552  
มาใชหรืออาจพิจารณาทบทวน ปรับปรุง โดยการกําหนดรายละเอียด วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณหรือ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการใหมและเพิ่มเติมโครงการสําหรับป 2553 
                                      กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดเปาหมายระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาโดยมีระยะเวลาปสุดทายของแผนฯ  คือ ป 2552 ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป       
(พ.ศ. 2551 - 2553) เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการตอไปได โดยมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนเครื่องมือกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จึงควรจัดทํา / ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับปจจุบัน เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและหวง
ระยะเวลาใหครอบคลุมแผนพัฒนาสามป โดยมีแนวทางการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 
                                 2) ใหจัดทําแผนพัฒนาสามปใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และแผนพัฒนา
ระดับตางๆ เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา                
                                  3) เสริมสรางทุนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โดยการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและ
ความไดเปรียบดานอัตลักษณและคุณคาของชาติ ทั้ง “ทุนสังคม”  “ทุนเศรษฐกิจ”  และ “ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” มาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเปนเสมือนเสาเข็มหลัก
ในการพัฒนาประเทศไดอยางมั่นคง 
         4) ใหนําขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2 ค) และขอมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป    
          5)  การดําเนินงานเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคมใน 5 มิติ คือ มิติเมืองปลอดภัย มิติเมืองสะอาด มิติเมืองคุณภาพชีวิต มิติเมืองธรรมาภิบาล และมิติเมือง
วัฒนธรรม 
         

/ 6) ใหคํานึงถึง … 
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  6) ใหคํานึงถึงการใชประโยชนที่ดินประเภทตาง ๆ อยางเหมาะสม ในกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีการจัดทําผังเมืองหรือผังตําบลแลว ใหใชผังเมืองหรือผังตําบลเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนา 
สามปดวย      
        7) ใหคํานึงถึงหลักการบูรณาการโครงการ ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน และ
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหนวยงานอื่น ๆ กลาวคือ โครงการที่มีวัตถุประสงครวมกันและสามารถ 
จัดกิจกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันได หรือโครงการลักษณะ/ประเภทเดียวกันที่มีสถานที่ตั้งอยูในเขตติดตอกัน 
หากสามารถจัดทําโครงการพรอมกัน ซ่ึงสามารถประสานรูปแบบหรืองบประมาณใหมีลักษณะสอดคลองตอเนื่อง 
กันแลว ใหทําการประสานและบูรณาการโครงการ เพื่อลดความซ้ําซอน ประหยัดงบประมาณและทําใหประชาชน
ไดรับประโยชนมากยิ่งขึ้น 
         8)  แผนพัฒนาสามป จะมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ดังนั้นในการจัดทําโครงการใหคํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ โดย 
คํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหแผนพัฒนาสามป 
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปที่ใกลเคียงความจริง และในการจัดทําโครงการใหมีการจัดลําดับ
ความสําคัญ ความเรงดวนของโครงการ กลาวคือ โครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนและมีความ
จําเปนเรงดวนมากตองนําไปปฏิบัติกอน โดยอาจแยกประเภทของโครงการออกอยางนอยเปน 3 ประเภท คือ   
        (1) โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง   
       (2) โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการตามที่มี 
 ระเบียบ กฎหมายกําหนดไว  
       (3) โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น   
           9)  ใช ห ลั กก า รมี ส วน ร ว มขอ งประช าชนในก า รจั ดทํ า แ ผนพัฒนาส ามป  โดย 
                                       (1) ใหสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนชุมชนใหเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ โดยการใหคําแนะนําใน
การจัดทํา ใหความชวยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนขอมูลเพื่อการจัดทําแผนชุมชน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคม
และพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมที่ตองดําเนินการรวมกับชุมชน หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของ
ชุมชนมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป 
                                      (2) ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมที่เปนปญหาความตองการของประชาชนจากการ 
จัดเวทีประชาคมทองถ่ินมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ทั้งนี้เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในพื้นที่บูรณาการ
การจัดทําแผนพัฒนา เพื่อเปนจุดเชื่อมตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับปญหาความ
ตองการของประชาชน ซ่ึงจะนําไปสูความเห็นพองตองกันและการทํางานรวมกันของภาคีการพัฒนาตาง ๆ ในพื้นที่ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจแหงรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา และตอบสนองความตองการของประชาชน 
                                       การมีสวนรวมของประชาชน ถือเปนกระบวนการสําคัญที่ตองดําเนินการ และตองมี
ประชาคมเขารวมประชุมทุกครั้ง และมีการจัดทําบันทึกรายงานการประชุม เพื่อเปนการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจากภาคประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของในภายหลัง                      

                              / 10) ใหความสําคัญ … 
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         10) ใหความสําคัญกับหลักการทํางานของคณะรัฐมนตรี โดยยึดหลัก 4 ป คือ โปรงใส  
เปนธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ 
                            2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาสามป และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามป ทั้งนี้ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน - 
พฤษภาคม 2550   
                            3.  ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป /ประกาศใชแผนพัฒนาสามป ทั้งนี้ให
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2550 
      สําหรับองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอรางแผนพัฒนาสามป
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวนายกองคการบริหารสวนตําบลจึงพิจารณาอนุมัติ
รางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป ดังนั้น หากสภาองคการบริหารสวนตําบลมิไดกําหนด
สมัยประชุมสามัญไวภายในเดือนมิถุนายน 2550 ใหเสนอขอเปดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาสามป 
โดยใหพิจารณาดําเนินการและเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลอนุมัติและประกาศใชใหแลวเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 2550 
                 4.  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาสามปแลว ใหนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจง
สภาทองถ่ิน หนวยงานที่เกี่ยวของและประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวัน
ประกาศใชและปดประกาศไมนอยกวาสามสิบวัน 
      สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพฯ ซ่ึงสอดคลองกับขอบเขตประเภทของโครงการที่เกินศักยภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ ใหผูบริหารทองถ่ินในเขตอําเภอเสนอคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอพิจารณาดําเนินการตอไป (แผนภูมิกระบวนการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. 2551-2553) ของ อปท. ตามผนวก ก) 
 

------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                       ผนวก ก                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิกระบวนการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553)  
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 
o จัดทํา/ทบทวน “กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด” 
o กําหนดขอบเขต “ประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.”  
o สงกรอบยุทธศาสตรฯ และขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพฯ ให อปท. และ 

คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ   
                            ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ  2550 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 จัดเก็บขอมูลและกําหนดประเด็นการพัฒนา ภายในเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 2550 
 จัดทํารางแผนพัฒนาสามป / พิจารณารางแผนพัฒนาสามป ภายในเดือน เมษายน -
พฤษภาคม 2550 

 อนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป ภายในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2550 
 อปท.ในเขตอําเภอเสนอโครงการที่เกินศักยภาพฯ ซึ่งสอดคลองกับขอบเขตประเภท
โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. ภายในเดือนมิถุนายน 2550  (แบบ บ/ช ศ. 1) 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 
 พิจารณาบูรณาการโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.ในภาพรวมของจังหวัด และให 
อบจ.พิจารณาบรรจุไวในรางแผนพัฒนาของ อบจ. ตามอํานาจหนาที่ 

 จัดทํา “บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ อบจ.”  (แบบ บ/ช ศ.3) 
 เสนอบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ อบจ. ตอ คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
 แจงผลการพิจารณาให อปท. และ คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอทราบ  

                                        ภายในเดือน  กรกฎาคม   2550 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 
• พิจารณาบูรณาการโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.ในภาพรวมของอําเภอ 
• จัดทํา “บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.ในเขตอําเภอ” (แบบ บ/ช ศ.2) 
• เสนอบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพฯ ตอ คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

ระดับจังหวัด  
• แจงผลการพิจารณาให อปท.ทราบ 

ภายในวันที่  15  กรกฏาคม  25550 



 
ตัวอยางรูปแบบ 

ขอบเขต/ประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวดั.................................... 

 
ลําดับ
ที่ 

ขอบเขต/ประเภทโครงการ ลักษณะของโครงการ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

 1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

โครงการเกี่ยวกับการกอสรางถนน 
 
 
 

โครงการเกี่ยวกับการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

-  เปนถนนที่มคีวามเชื่อมตอหลาย อปท. 
-  ตองใชเทคนิควิชาการสูง เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร 
-  ความคุมคา และเกดิประโยชนแกประชาชนโดยตรง 
 
-  เปนการรวมมือกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
-  ตองใชเทคนิควิชากร เครือ่งมือ เครื่องจักรกล บุคลากร 
-  ความคุมคา 

 

 
คําอธิบาย 
ลําดับที่     :   ลําดับที่ของประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ขอบเขต/ประเภทโครงการ  :  โดยพิจารณาจาก เปาหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) , ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด, กรอบ 
                                             ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด, อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด, ปญหารวมกันของ 
                                             องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด 
ลักษณะของโครงการ           :   คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดสามารถกําหนดไดตามความเหมาะสม โดยสอดคลองกับภารกิจของ อปท. และประกาศ 
          คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวนัที่ 13 สิงหาคม 2546 เรื่อง กาํหนดอํานาจ และหนาที่ในการจดัระบบ 
                                                  บริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจงัหวัด                                                    
หมายเหตุ   รูปแบบฯ สามารถปรับปรุงไดตามความเหมาะสม  

 



 
ตัวอยางรูปแบบ 

บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของเมืองพัทยา / เทศบาล / อบต.................................................. 
 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ /สถานที่ เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปรากฏในแผนพัฒนา 
สามป (พ.ศ.2551-2553) 

หนา 

สอดคลองกับขอบเขต
ประเภทโครงการที่เกิน
ศักยภาพของ อปท. 

เหตุผล ความจาํเปน 
ที่ตองเสนอโครงการ 

       
 
 
 

 
 

     ลงชื่อ...................................................... 
                (..........................................................) 

                                       นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล........................... 
คําอธิบาย 
ลําดับที่         :  ลําดับความเรงดวนโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เมืองพัทยา/เทศบาล/อบต.) 
โครงการ/สถานที่  : ชื่อโครงการที่เกินศกัยภาพฯ และสถานที่ดําเนนิการ 
เปาหมาย      : รายละเอียดของโครงการที่เกินศักยภาพฯ โดยสําเนาโครงการที่เกินศกัยภาพในแผนพฒันาสามปฯ แนบประกอบไปดวย 
งบประมาณ : งบประมาณของโครงการที่เกินศักยภาพฯ แตละโครงการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) หนา : โครงการที่เกินศักยภาพฯ ปรากฏในแผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2551-2553) ของ อปท. อยูในหนาที่เทาใด  
                                                                                     และหากมีมากกวา 1 เลม ใหบอกวาอยูในเลมใดดวย 
สอดคลองกับขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพฯ : ใหบอกวาโครงการที่เกินศักยภาพฯ สอดคลองกับขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.ประเภทใด 
เหตุผล/ความจาํเปนที่ตองเสนอโครงการ : ใหบอกเหตุผล ความจําเปน ที่ตองเสนอโครงการที่เกินศกัยภาพฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ,อบจ., กบจ.,  
                                                                    หนวยงานทีเ่กีย่วของ 

แบบ บ/ช ศ.1 



ตัวอยางรูปแบบ 
บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ.................................. 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอไดประชุมพิจารณา เมื่อวนัที่...............เดือน..............................................พ.ศ. ......................... 

ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ /สถานที่ เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
เมืองพัทยา / เทศบาล / 

อบต. 

สอดคลองกับขอบเขต
ประเภทโครงการที่เกิน
ศักยภาพของ อปท.  

เหตุผล ความจาํเปน 
ที่ตองเสนอโครงการ 

       
 
 
 
 

 
 

                                                                                      ลงชื่อ...................................................... 
                                                                                                   (..........................................................) 

                                                  ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ.................................. 
คําอธิบาย 
ลําดับที่         :  ลําดับความเรงดวนของโครงการที่เกินศกัยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ 
โครงการ/สถานที่  : ชื่อโครงการที่เกินศกัยภาพฯ และสถานที่ดําเนนิการ ซึ่งอาจเปนโครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงรวมกนัเสนอ 
เปาหมาย      : รายละเอียดของโครงการที่เกินศักยภาพฯ โดยสําเนาโครงการที่เกินศกัยภาพในแผนพฒันาสามปฯ แนบประกอบไปดวย 
งบประมาณ : งบประมาณของโครงการที่เกินศักยภาพฯ แตละโครงการ 
เทศบาล / อบต. : ชื่อเทศบาล / อบต.ที่เสนอโครงการที่เกินศักยภาพฯ  (อาจระบุหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวมกันเสนอโครงการ) 
สอดคลองกับขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. : ใหบอกวาโครงการที่เกินศักยภาพฯ สอดคลองกับขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. 
                                                                                                           ประเภทใด 
เหตุผล/ความจาํเปนที่ตองเสนอโครงการ : ใหบอกเหตุผล ความจําเปน ที่ตองเสนอโครงการที่เกินศกัยภาพฯ ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ  
                                                                    เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด ,อบจ., กบจ., หนวยงานที่เกี่ยวของ 

แบบ บ/ช ศ. 2 



ตัวอยางรูปแบบ 
บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนจังหวัด.................................. 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวดัไดประชุมพิจารณา เมื่อวนัที่...............เดือน..............................................พ.ศ. ......................... 

ลําดับ
ที่ โครงการ /สถานที่ เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
เมืองพัทยา / เทศบาล 

/ อบต. 
อําเภอ/ 
กิ่งอําเภอ 

สอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวดั  

เหตุผล ความจาํเปน 
ที่ตองเสนอโครงการ 

        
 
 
 
 

 
 

                                                                                      ลงชื่อ...................................................... 
                                                                                                   (..........................................................) 

                                                  ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด.................................. 
คําอธิบาย 
ลําดับที่        :  ลําดับความเรงดวนของโครงการที่เกินศกัยภาพขององคการบริหารสวนจังหวดั 
 โครงการ/สถานที่    : ชื่อโครงการที่เกินศกัยภาพฯ และสถานที่ดําเนินการ ซึ่งอาจเปนโครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงรวมกนัเสนอ 
เปาหมาย      : รายละเอียดของโครงการที่เกินศักยภาพฯ โดยสําเนาโครงการที่เกินศกัยภาพในแผนพฒันาสามปฯ แนบประกอบไปดวย 
งบประมาณ : งบประมาณของโครงการที่เกินศักยภาพฯ แตละโครงการ 
เมืองพัทยา/เทศบาล/อบต.  :  ชื่อเทศบาล / อบต. ที่รับผิดชอบเสนอโครงการที่เกินศกัยภาพฯ (อาจระบุหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวมกันเสนอโครงการ) 
อําเภอ/กิ่งอําเภอ : ชื่ออําเภอหรือกิ่งอําเภอทีร่ับผิดชอบเสนอโครงการที่เกินศักยภาพฯ  
สอดคลองกับขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. : ใหบอกวาโครงการที่เกินศักยภาพฯ สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดัดานใด 
เหตุผล/ความจาํเปนที่ตองเสนอโครงการ : ใหบอกเหตุผล ความจําเปน ที่ตองเสนอโครงการที่เกินศกัยภาพฯ ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาฯ ระดบัจังหวดั 
                                                                     เพื่อประกอบการพิจารณาของ กบจ., หนวยงานที่เกีย่วของ

แบบ บ/ช ศ. 3 



แผนภูมิความเชื่อมโยงบญัชีโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่สงมาดวย 2 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 
พิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.ในเขตอําเภอ 

เทศบาล/อบต. 
 แบบ บ/ช ศ. 1 

เทศบาล/อบต.  
แบบ บ/ช ศ. 1 

โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.
ในเขตอําเภอ รายงานตาม 

 แบบ บ/ช ศ. 2 

เทศบาล/อบต.  
แบบ บ/ช ศ. 1 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 
พิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.  

โครงการที่ อปท.ในเขตอําเภอ
สามารถบูรณาการกันได 

(อปท.ในเขตอําเภอดําเนินการ) 

โครงการที่เกินศักยภาพของ อบจ. 
รายงานตาม แบบ บ/ช ศ. 3 

อบจ.บรรจุไวในแผนพัฒนา อบจ. 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (กบจ.) 

ขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.ในเขตอําเภอ 



 
แนวทางการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  
2548 กําหนดใหมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินซึ่งเปนแผนระยะยาว เพื่อกําหนดทิศทางการพฒันาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทัง้ในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แตไมไดกําหนดหวงระยะเวลาของแผนยทุธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไว ดังนั้น การกําหนดหวงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จงึขึ้นอยูแนวคดิขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ตองการใหเกดิขึ้นในอนาคตขางหนายาวนานเพียงใด ประกอบกับขอมูลปญหาที่ตองการแกไข  
                           กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกาํหนดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไวโดยมีระยะเวลา 
ปสุดทายของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคือป 2552 ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 – 2553)  
เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนนิการตอไปได โดยมีแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนเครื่องกําหนดทศิทางการพัฒนา  ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงควรจัดทํา/ทบทวนแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับปจจุบัน  เพื่อกาํหนดทิศทางการพัฒนาและหวงระยะเวลาใหครอบคลุมแผนพัฒนาสามป ซ่ึงมี
แนวทางดําเนนิการ ดังนี ้

         1. เตรียมการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
                 1)  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

ดังนั้น เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดแลว 
(ใชกรอบยุทธศาสตรฯ เดียวกนักับการจัดทําแผนพัฒนาสามป) จะตองกําหนดระยะเวลาดําเนินการใหเหมาะสมเพื่อใหการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปแลวเสร็จภายในระยะเวลากําหนด  

                 2)  การจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนา 
รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกีย่วของ ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อาจจัดในคราวเดยีวกันกับ
การจัดประชุมประชาคมทองถ่ินการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยแจงวัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทั้ง 2 ประเภท ให
ประชาคมทองถ่ินรับทราบ เพื่อใหไดขอมลูที่ถูกตองตามวัตถุประสงคและนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาของแตละประเภทได
อยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ  
                    3)  ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  (กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาไว ส้ินสุดในป 2552) โดยพิจารณาวสัิยทัศน พนัธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนา วาควรจะตองปรับปรุง แกไขหรือคงไวในประเด็นใด เพือ่จัดทําเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาฉบบัใหม 
      4)  สําหรับขอมูลในการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให พิจารณาจาก
ปญหาความตองการของประชาชน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด คําแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอมูลพื้นฐานจากหนวยงานตาง ๆ เชน ขอมูล จปฐ.  กชช 2ค  ผัง
เมืองหรือผังตําบล  เมืองนาอยู  วัฒนธรรมของทองถ่ิน เปนตน   
                                  ในการจัดเก็บขอมูล เจาหนาที่ผูเกี่ยวของอาจจัดเกบ็ขอมูลในคราวเดยีวกันเพื่อใชประโยชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาทั้ง 2 ประเภทได แตหากมีประเด็นใดไมเกี่ยวเนื่องกนัก็ใหแยกขอมูลใหชัดเจน 
                   /5) ใชหลักการ...  
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                              5) ใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดย 
                                    (1) เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอปญหา ความตองการ การวิเคราะหศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (SWOT  Analysis) ตลอดจนการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร 
และแนวทางการพัฒนา     
                                    (2) สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนใหเกดิขึ้นในทกุพื้นที่ (รายละเอยีดตามแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551-2553))  โดยพิจารณานําปญหา/ความตองการของชมุชนมาพิจารณาประกอบการจดัทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา   
                           2. คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รูปแบบเคาโครงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหถือ
ปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว712 ลงวันที่ 1 มนีาคม 2549  
    3.  ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา  
        สําหรับองคการบริหารสวนตําบล เสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อใหความเหน็ชอบกอน แลวนายกองคการบริหารสวนตําบลจึงพิจารณาอนุมตัิและประกาศใช ดังนั้น หากสภา
องคการบริหารสวนตําบลมิไดกําหนดสมยัประชุมไว ใหเสนอขอเปดประชุมวิสามญัเพื่อพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา  
                            4.  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลว ใหผูบริหารทองถ่ินนําไป
ปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถ่ิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 
โดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวนั (แผนภูมิกระบวนการ
จัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ตามผนวก ข) 
 
 
 

       ---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      ผนวก ข 
             แผนภูมิกระบวนการจัดทํา/ทบทวนแผนยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

(พ.ศ. 2551 – 25...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด 
o จัดทํา/ทบทวน “กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด” 
o สงกรอบยุทธศาสตรฯ ให อปท. และ คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 

ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2550 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุม 
ประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ 

 จัดเก็บขอมูล 
 วิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น 

                                            ทบทวน (แผนยุทธศาสตรฯ ฉบับปจจุบัน)  
  วิสัยทัศน   
  พันธกิจ  
  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  
  ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา 

     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 รวบรวมแนวทาง/ขอมูลการพัฒนา/วิเคราะห 
  จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
 พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ผูบริหารทองถิ่น 
 พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  - สําหรับ อบต. ใหนายก อบต.เสนอรางแผนยุทธศาสตรฯ ตอสภา อบต. 
    ใหความเห็นชอบกอน แลวนายก อบต.จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช 

 แจงสภาทองถิ่น กบจ. อบจ. อําเภอ และหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 ประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบตามระเบียบฯ 




