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บทนำ 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ

ท่ี 6 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1 การจัดทำแผน พัฒนาทองถิ่นของตนเองประกอบกับร ะเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจ ัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ ิ ่น พ.ศ. 2548 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกร ะทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 

2561 เร ื ่องซักซอมแนวทางการจ ัดทำแผนพัฒนาทองถ ิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึ ง 

(ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ซ่ึ งไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในหารจัดทำงบประมาณรายจายปร ะจ ำป 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือ ให มีการ

ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงไดจัดทำคูมือการการจัดทำ เปล่ียนแปลง 

เพ่ิมเติม และแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลสระขวัญขึ้น เพ่ือใหประชาชนได ทราบถึง

ขั้นตอนการดำเนินการดังกลาว 
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1. นิยาม 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3  พ.ศ. 2561  
1. แกไขคำวา  “แผนพัฒนาทองถิ่น” เปน “แผนพัฒนาทองถิ่น” และ “แผนพัฒนา” เปน 

“แผนพัฒนาทองถ ิ่น” เพื ่อใหห วงระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถิ ่นสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงาน เชิง พ้ืน ท่ี
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 

2. แกไขวาระการดำรงตำแหนงของสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูแทนภาคราชการ 
และหรือรัฐวิสาหกิจ ผูแทนประชาคมทองถิ่น ในคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ผูแทนประชาคมทองถิ่น ใน
คณะกรรมการสนับสนุนการจ ัดทำแผนพัฒนาทองถ ิ ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น จากอยูในตำแหนงคราวละสองป เปนอยูในตำแหนงคราวละสี่ป 

3. การเพิ ่มเติมแผนพ ัฒนาท องถ ิ ่น ใหเป นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท อ งถิ่ น 
และประชาคมทองถิ่น 

4. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
  5. การเพิ ่มเติมหร ือเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ ิ ่นที ่ เก ี ่ยวกับโครงการพระราชดำ ริ  

งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจของผูบริหารทองถิ่น 

6. การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบ 

ในท่ีเปดเผยภายในสิบหา วันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และ

ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกป 

2. ความหมาย 
แผนพัฒนา หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แผนพัฒนาทองถ่ิน หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีกำหนด 

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธโดยสอดคลองกับแผน พัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล และแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาท่ีจัดทำขึ้นสำหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายควา ม
รวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 

การทบทวนแผนพัฒนา หมายความวา การปร ับปร ุง เปลี ่ยนแปลง เพิ ่มเติม แกไข 
ลักษณะเหมือนตอนจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น มีการประชาคมทองถิ่นแลวแตกรณี ประชุมคณะกร รมการ 
และสภาฯ ใหความเห็นชอบกอนประกาศใช 

การแกไขแผนพัฒนา หมายความวา (ไมใชสาระสำคัญ หมายถึง การแกไขขอผิดพลาด 
โดยตองไมทำใหวัตถปุระสงคและสาระสำคัญเดิมเปลี ่ยนแปลงไปการแกไขข อความเชน คำผิด สระผิด 
การแกไขชื่อ 

การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา หมายความวา การเพ่ิมโครงการ ครุภัณฑ กลาวคือไมมีโครงการ
คร ุภ ัณฑ  ในแผนพัฒนาทองถิ ่นที ่จะดำเนินการ และ อปท. เห ็นวาเปนอำนาจหนาที ่เพื ่อประโยชนของ
ประชาชนท่ีสำคัญ มีงบประมาณจะดำเนินการใหเพ่ิมเติมแผน 
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การเปล่ียนแปลง (สาระสำคัญ หมายความวา การทำใหวัตถุประสงคและสาระสำคัญเ ดิม
เปลี่ยนแปลงไป จากเดิม เชน มีโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น แตไมตรงชองปท่ีจะมาจัดทำงบประมาณ หรือ
ตรงชองป แตวัตถุประสงคสาระสำคัญเปลี่ยน เชน ความยาวของถนนเกินจากแผน ประเภทของถนน จาก
ถนนลูกรัง มาเปนถนน คสล. เวลา สถานท่ี กวาง ยาว สูง ลึก เปลี่ยนแปลงแผน 
 
 

3.  ข้ันตอนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิน่ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจ ัดทำแผนพัฒนาทองถ ิ ่น พ.ศ.2548 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 7 (ใหยกเลิกความในขอ 17 ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทำ แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2548 และใหใชขอความตอไปนี้แทน  

(1 คณะกรรมการทองถ ิ ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ ่น ส วนราชการและรั ฐวิสาหกิจท่ี
เก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ี
เก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนำมากำหนด
แนวทางการจ ัดทำแผนพัฒนาทองถ ิ ่น โดยใหนำขอมูลพื ้นฐานในการพ ัฒนาจากหน วยงานตาง ๆ 
และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมา พิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

 (๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแนวทางและขอมูลนำ มา
วิเคราะหเพ่ือจัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่นแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความ
ตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหนำขอมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมา พิจ ารณา
ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

(3 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ือเสนอผูบริหารทองถิ่น 
(4 ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่น และประกาศใช แผน พัฒนา

ทองถิ่น 
เพื ่อใหเป นไปตามกฎหมายวาดวยสภาตำบลและองคการบร ิหารสวนตำบล สำหรับ

องคการบริหารสวนตำบล ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นตอสภาองค กา รบริ หาร ส วน       
ตำบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 
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หมายเหตุ  :    โดยปกติ ประชาคมทองถิ่นหมายความวา ประชาคมระดับตำบล/หมูบาน  

กรณีจัดประชาคมระดับตำบลเพียงระดับเดียวตองมีหนังสือสั่งการหรือขอยกเวนกำหนดให 
ดำเนินการ 

 
 
4. ข้ันตอนในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2548 ท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 9 (ใหยกเลิกความในขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2548 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 และใหใชขอความตอไปนี้แทน  
เพื ่อประโยชนของประชาชน การเพิ ่มเติมแผนพัฒนาทองถ ิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถ ิ่นดำเนินการ 
ตามขั้นตอน ดังนี้  

(ปลัด อบต. เปนประธาน  

เพ่ือเสนอ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

พิจารณารางแผนพัฒนา 

เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

นายกฯ เปนประธาน  

จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน 

สวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอราง 

ตอสภา อบต. 

ใหความเห็นชอบกอน  

และเสนอผูบริหารทองถ่ิน

พิจารณาอนุมัติประกาศใช 

 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอ

พิจารณารางฯ และอนุมัติ

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ 

ทำรางแผนพัฒนาฯ ท่ีเพ่ิมเติม 

พรอมเหตผุลและความจำเปน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

และประชาคมทองถ่ิน 

พิจารณารางแผนพัฒนาฯ เพ่ิมเติม 

โครงการท่ีเปนนโยบายของ อบต. 

หรือไมเคยมีในแผนพัฒนาฯ 

“(1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ำแผนพัฒนาทองถ ิ่นจ ัดทำรางแผนพัฒนาทองถิ่น 
ท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

(2 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน พัฒนา ทอ งถิ่น  
ท่ีเพ่ิมเติม สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหาร สวน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2537 
ดวย เม่ือแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลา วให ผูบริ หาร
ทองถิ่นประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสา มสิบ วันนั บแต วัน ท่ี
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช”  

“ขอ 22/2 ในกรณีเพิ ่มเติมหร ือเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ ิ่นที่ เก ี ่ยวกับโครงการ
พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอำนาจ ของ
ผูบริหารทองถิ่น สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหาร
สวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 
ดวย และเมื ่อแผนพัฒนาทองถ ิ่นที ่เพิ ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงไดร ับความเห็นชอบแลว ใหป ดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว” 
 
 

 
 
 
 
 

  กรณีเทศบาล 

กรณี อบต. 

ผูบริหาร 

สภา อบต.พิจารณาให 

ความเห็นชอบ 

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

พร อมท้ังปิดประกาศให 

ประชาชนทราบ 

โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี 

นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวง 
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5. ข้ันตอนในการเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาทองถิน่  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2548 ท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 10 (ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนขอ 22/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2548  

เพ่ือประโยชนของประชาชนการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงให สภา องค การ
บริหารสวนตำบลพิจารณาใหความเห็นชอบกอน เม่ือแผนพัฒนาทองถิ่นไดรับความเห็นชอบจากสภา องคการ
บริหารสวนตำบลแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นประกาศใช 
 

 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

พิจารณาเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  กรณีเทศบาล 
กรณี อบต. 

สภา อบต.พิจารณาให 

ความเห็นชอบ 

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

พร อมท้ังปิดประกาศให 

ประชาชนทราบ 
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6. ข้ันตอนในการแกไขแผนพัฒนาทองถิน่  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2548 ท่ีแกไข

เพิ ่มเติม (ฉบับที ่  3 พ.ศ. 2561 ขอ 8 (ใหเพิ ่มความตอไปนี ้เป นวรรคสองของขอ 21 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนา เปน
อำนาจของผูบริหารทองถิ่น  

เม่ือผูบริหารทองถิ่นไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีแกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบ พรอมท้ังแจงสภาทองถิ่น อำเภอ 
และจังหวัดทราบดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารทองถ่ิน 

พิจาณาใหความเห็นชอบ 

การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ปดประกาศใหประชาชนทราบ 

แจงสภาฯ 

อำเภอ 

จังหวัด 
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การประชุมประชาคม 
 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการจดัทำแผนชมุชน/หมูบ่า้น  

ให้ สำนัก/กอง/ส่วน ท่ีรับผิดชอบด้านการพัฒนาชุมชนรวบรวมและนำข้อมูลท่ีได้จากชุมชน/หมู่บ้าน  

มาประสานกับผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป�นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  
 

การประชุมประชาคมสามารถดำเนินการพร้อมกันกับการประชุมเพ่ือจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้านได้  
 

ประชาคม หมายถึง การรวมกลุ่มของประชาชน/ชุมชนเพ่ือดำเนินกิจกรรมเคลื่อนไหวและผลักดันการพัฒนา

ท้องถิ่น ให้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ภายใต้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจ  
 

ประชาคมท้องถิ่น เป�นการรวมกลุ่มท้ังภาคประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้ อ งใน พ้ืน ท่ี เ พ่ือ

ผลักดันให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ  
 

ประชาคมท้องถิ่นตามนัยหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 600 ลว. 29 ม.ค. 59  

- กรณี อบต. หมายถึง ประชาคมหมู่บ้าน และ ประชาคมตำบล  

- กรณี ทต. หมายถึง ประชาคมชุมชน และ ประชาคมชุมชนตำบล  

- กรณี ทม. หมายถึง ประชาคมชุมชน และ ประชาคมชุมชนเมือง  

- กรณี ทน. หมายถึง ประชาคมชุมชน และ ประชาคมชุมชนนคร  

- กรณี อบจ. หมายถึง ประชาคมอำเภอ และ ประชาคมจังหวัด  
 

การจัดประชุมประชาคม  
1. ตรวจสอบองคประกอบของประชาคมตามสัดสวนท่ีกำหนด  
2. เตรียมหัวขอการประชุม (จัดทำวาระ  
3. เตรียมการบันทึกการประชุม สมุดบันทึกการประชุมควรแยกกัน  
4. เตรียมทีมงาน วัสดุอุปกรณท่ีจำเปน  
5. เตรียมขอมูลพ้ืนฐานแตละหมูบาน/ชุมชน  
6. เตรยีมสถานท่ีประชุม  
7. เตรียมการเชิญกรรมการประชาคม และผูเก่ียวของ รวมถึงการประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนท่ัวไปใน

พ้ืนท่ีเปาหมาย  
8. ประธานการประชมุประชาคมควรเปน คือ นายก อบต. (ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  
9. ตองรักษาเวลาและดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบวาระ 
10. เนนการลงมติในแต่ละประเด็นให้ชัดเจนเพ่ือใช้เป�นหลักฐานในการตรวจสอบ  

 



คูมือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 8 

 

 

ร ูปแบบการจดัประชมุประชาคมทอ้งถิน่เพือ่จดัทาแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจดัทำแผนพฒันา 

ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ .ศ. ๒๕๔๘ 

 

1 ความหมายของการประชาคมทองถ่ินส ำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
การประชุม หมายถึง การท่ีบุคคลต้ังแต ๒ คนขึ้นไปไดมาพบปะกันตามกำหนดนัดหมายมา รวม

ปรึกษาหารือเพ่ือรวมกันคิดอยางมีวัตถุประสงคมีระเบียบวิธีและเวลาท่ีกำหนดใหเพ่ือแลกเปลี่ ยนควา มรู  
ความคิด เพ่ือแกปญหาในทองถิ่น  

การประชุมประชาคมทองถ่ิน หมายถึง การท่ีบุคคลท่ีอยูในทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ไดมาประชุมกันเพ่ือรวม คิดรวมทำรวมตัดสินใจรวมตรวจสอบรวมรับประโยชนรวมแกปญหาปรึ กษา หารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสาหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 
2 ประชาคมทองถ่ิน สำหรับองคการบริหารสวนตำบล  

(๑ ประชาคมหมูบาน  หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนท่ีอยูในหมูบาน เพ่ือรวมคิดรวมทำ
รวมตัดสินใจรวมตรวจสอบรวมรับประโยชนรวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เ พ่ือแก ปญหา 
สำหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลมีหนา ท่ี
จัดใหมีการประชุมประชาคมหมูบานทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบล  

การประช ุมประชาคมหมูบาน เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำ บล ให ใ ช
สัดสวนระดับหมูบาน ซ่ึงสัดสวนท่ีเขารวมประชุมโดยรวมจะตองไมนอยกวารอยละ ๖๐ กรณีท่ีจัดใหมีการ
ประชุมเพ่ือประชาคมหมูบานครั้งแรก สัดสวนท่ีเขารวมประชุม ครั้งแรกไมครบรอยละ ๖๐ ในการประชุม 
ครั้งตอไปใหใชสัดสวนท่ีเขารวมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีขององคการบริหา รส วนตำ บล 
แตตองไมนอยกวารอยละ ๒๐ ระยะเวลาในการกไหนดประชุมประชาคมหมูบานใหเปนไปตามความเหมาะสม
ขององคการบริหารสวนตำบลนั้น ๆ  

(๒ ประชาคมต ำบล หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนท่ีอยูในตำบล เพ่ือรวมคิดร วมทำ 
รวมตัดสินใจรวมตรวจสอบรวมรับประโยชนรวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู เพ่ือแกปญหา 
สำหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล ซ่ึงองคการบริหารสวนตำบลมีหนา ท่ี
จัดใหมีการประชุมประชาคมตำบล (ทุกหมูบาน  

การประชุมประชาคมตำบล เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล ใหใชสัดสวน
ระดับตำบล ซ่ึงสัดสวนท่ีเขารวมประชุมโดยรวมจะตองไมนอยกวารอยละ ๖๐ กรณีท่ีจัดให มีการปร ะชุ ม 
เพ่ือประชาคมชุมชนตำบลครั้งแรก สัดสวนท่ีเขารวมประชุมครั้งแรกไมครบรอยละ ๖๐ ในการประชุมครั้งตอไป
ใหใชสัดสวนท่ีเขารวมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบล แตตองไมนอย
กวารอยละ ๒๐ ระยะเวลาในการกำหนดประชุมประชาคมตำบลใหเปนไปตามความเหมาะสมขององค การ
บริหารสวนตำบลนั้น ๆ  

การประช ุมประชาคมหมู บาน การประช ุมประชาคมตำบล ว ิธ ีการประชุม การนำเสนอขอมูล 
การประชุม รูปแบบและวิธีการประชุมตำบลในการประชุมประชาคมหมูบาน การประชุมประชา คมตำ บล 
ใหดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท องถิ่น 



คูมือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตำบลสระขวัญ 9 

 

 

พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ ่น พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มาบังคับโดยอนุโลม  

การประชุมประชาคมตำบล ตองผานกระบวนการประชุมประชาคมหมูบานทุกหมูบาน กอนทุกครั้ง  
การคัดเลือกสัดสวนประชาคม ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลรวมกับรองนายกองคการบริหารสวนตำบล
ทุกคน ปลัดองคการบริหารสวนตำบล หัวหนาสวนการบริหารขององคการบริหารสวนตำบล ระดับหัวหนา
สำนัก ผูอำนวยการกอง และรองปลัดองคการบริหารสวนตำบล (ถามี รวมกันคัดเลือกสัดสวนการปร ะชุ ม
ประชาคมสัดสวนระดับหมูบานและสัดสวนระดับตำบล 


