
  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 
 

ที่  สป   240 /๒๕64          วันที่      3    มีนาคม    2564 
 

เรื่อง รายงานผลการอบรม  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ เทคนิคการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 
2570 ให้สอดคล้องกับระบบ eMENSCR ”  รุ่นที่  6   

 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ( ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ) 

 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ที่ 85/2564   เรื่อง การเดินทางไปราชการเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ เทคนิคการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ให้สอดคล้องกับระบบ 
eMENSCR ”  รุ่นที่  6  ระหว่างวันที่  26 – 28  กุมภาพันธ์    2564   ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  อ าเภอเมือง
ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น นั้น 
 

   บัดนี้ การฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๑๐ “ให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์ที่หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือหน่วยงานอ่ืน
จัดการฝึกอบรม จัดท ารายงานผลการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตาม ข้อ ๙ ภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานท่ีราชการ” จึงขอรายงานผลการฝึกอบรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

(ลงชื่อ)     
                ( นางสาวดาราพร   โพนเงิน ) 

             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล................เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา................................. 

 
             (ลงชื่อ)                 

                                      ( นางสาวทศพร   เดชรักษา ) 
               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัด 

 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล..................เพ่ือโปรดทราบและพิจารณา..................................... 

 
             (ลงชื่อ)                 

                                      ( นางสาวทศพร   เดชรักษา ) 
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ................................ทราบ........................................................ 
        

      (ลงชื่อ)    
               ( นายสมทรง     ช้างชนะ ) 

                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 



  

รายงานผลการฝึกอบรม 
 

ชื่อหลักสูตร 
  หลักสูตร “ เทคนิคการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ให้สอดคล้องกับระบบ 
eMENSCR ” 

หน่วยงานผู้จัด 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

26 – 28  กุมภาพันธ์    2564   

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

นางสาวดาราพร โพนเงิน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

สรุปเนื้อหาสาระ 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45/1 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 18 
ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท า หรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
  ให้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด                    

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
  2.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและอ าเภอตรวจสอบองค์ประกอบ ของคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอ าเภอตามล าดับให้เป็นปัจจุบัน 
  2.2 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดให้แล้วเสร็จ แล้วแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ โดยเค้าโครงยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต  
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 3.แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
  3.๑ การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วน

ต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  3.๒  ก ารจั ดท าแผน พั ฒ น าของอ งค์ ก รป กครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  ส าม ารถน าข้ อมู ล                  
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับปัจจุบัน  มาทบทวนและปรับใช้ ในการจัดท าหรื อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง               ส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา                  กลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals; SDGs) โดยในการจัดท าประชาคมท้องถิ่นให้ด าเนินการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

  3.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  

 4. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ไปสู่การปฏิบัติ 
  4.1 เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ
งบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เมื่อสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบ ในวิธีการงบประมาณและเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าเกณฑ์ราคากลาง  หรือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะ 
มาตรฐาน ราคาปรับเปลี่ยนไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ (ฉบบัที่ 4) 
พ.ศ. 2561 โดยไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  4.2 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) แล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น  (พ .ศ. 2566 – 2570) ให้ เป็ นปั จจุบั นก็สามารถด าเนินการได้ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 5. การก ากับดูแล  
  5.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน โดยถือเป็นสาระส าคัญที่ต้อง
พิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติและงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ 

  5.2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี 
และอ าเภอสะบ้าย้อย) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นส าคัญ 
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เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
----------------------- 

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 (1) ด้านกายภาพ   
 (2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
 (3) ประชากร 
 (4) สภาพทางสังคม  
 (5) ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 (6) ระบบเศรษฐกิจ  
 (7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 (8) ทรัพยากรธรรมชาติ  
 (9) อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (1)  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
  (2)  ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (3)  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น    

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
  (1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
  (2)  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
  (1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  (2) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  (3) สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
  (4) ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

รูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงขอซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในส่วนของรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
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1. การประชุมประชาคมท้องถิ่น  
 หมายถึง การที่บุคคลที่ อยู่ ในท้องถิ่น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มาประชุมกัน เพ่ือร่วมคิด                 
ร่วมท า  ร่วมตัดสิน ใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญ หา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ ยน เรียนรู้                       
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ ในการจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมระดับภาพรวม ดังนี้ 
  1) ประชาคมระดับต าบล ส าหรับ องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบล  
  2) ประชาคมระดับเมือง ส าหรับเทศบาลเมืองและเมืองพัทยา 
  3) ประชาคมระดับนคร ส าหรับเทศบาลนคร 
  4) ประชาคมระดับจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด                     
 ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดวัน เวลา และสถานที่                โดย
ค านึงถึงความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมและท าการแจ้ง/ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 
วัน และให้ท าการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  
 

2. รูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น  
 เพ่ื อ เป็ น การสนั บ สนุ น การมี ส่ วน ร่ วมของประชาชน ในการจั ดท า /ทบท วนแผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น                     
หรือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดรูปแบบการประชาคมท้องถิ่นและประกาศให้มีการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ดังนี้  
 

 2.1 องค์การบริหารส่วนต าบล 
รายการ จ านวน 

(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกคน 
(2) ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือ
หัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี  

5-10 คน 

(3) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี 3-5 คน 
(4) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) / สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่าย           
พลเรือน (อ.ป.พ.ร.) / คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน /กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบล 

10-15 คน 

 
 2.2 เทศบาลต าบล 

รายการ จ านวน 
(1) สมาชิกสภาเทศบาล ทุกคน 
(2) ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ในพ้ืนที่  

10-15 คน 

(3) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี 5-10 คน 
(4) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) / สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อ.ป.พ.ร.) / คณะกรรมการกองทุนชุมชน  /กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพ้ืนที่
เทศบาลต าบล 

15-20 คน 
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 2.3 เทศบาลเมือง 

รายการ จ านวน 
(1) สมาชิกสภาเทศบาล ทุกคน 
(2) ประธานชุมชน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน 
หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี  

15-20คน 

(3) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี 10-15 คน 
(4) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) / สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อ.ป.พ.ร.) / คณะกรรมการกองทุนชุมชน  /คณะกรรมการชุมชน /                
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่เทศบาลเมือง 

20-30 คน 

  
 2.4 เทศบาลนคร 

รายการ จ านวน 
(1) สมาชิกสภาเทศบาล ทุกคน 
(2) ประธานชุมชน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน 
หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี  

20-30 คน 

(3) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี 10-15 คน 
(4) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) / สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อ.ป.พ.ร.) / คณะกรรมการกองทุนชุมชน  /คณะกรรมการชุมชน /                
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาลนคร 

20-30 คน 

 
 2.5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รายการ จ านวน 
(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกคน 
(2) คัดเลือกจากนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10-15 คน 
(3) คัดเลือกจากประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10-15 คน 
(4) คัดเลือกจากปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10-15 คน 
(5) ประธานชุมชน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/ ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน 
หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี  

20-30 คน 

(6) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ี 10-15 คน 
(7) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) / สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อ.ป.พ.ร.) / คณะกรรมการกองทุนชุมชน  /คณะกรรมการชุมชน /                
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตจังหวัด 

10-15 คน 
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หมายเหตุ  
  1. ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนนั้น ไม่ได้ถูกจัดตั้งเป็นกลุ่ม
สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ก็สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ และสามารถเสนอแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่าง ๆ ได้ ทุกกรณีท่ีประชาคมท้องถิ่นประชุมประชาคมท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  2. สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นสามารถปรับจ านวนเพ่ิมมากขึ้นได้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่เห็นสมควร 
  3. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศให้มีสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และในการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นทั้งหมด 
ทั้งนี้ให้นับรวมถึงจ านวนผู้ที่มาเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นท้ังหมด 

 4. หากในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นไม่เป็นไปตามข้อ 3. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดรูปแบบการประชาคม
ท้องถิ่นตามจ านวนที่มีจริงและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้การจัดประชุมประชาคม
ในครั้งถัดไป  เมื่อประชุมเสร็จสิ้นให้แจ้งผลการประชุมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบ  มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และ
รายงานผลการประชุมให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย 
รูปแบบ ผ.ต่าง ๆ และการน าไปใช้ 

1. แบบ ผ.01  คือ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้น าไปไว้เป็นแผ่น
แรกของบัญชี โดยเรียงล าดับดังนี้  ผ.01 – ผ.01/1 – ผ.02 – ผ.02/1 – ผ.02/2 และสุดท้าย ผ.03) 

2. แบบ ผ.01/1  คือ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้เรียงล าดับ
ต่อจาก แบบ ผ.01 

3. แบบ ผ.02  คือบัญชีโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ที่ต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพ่ือน าไปจัดท า งบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
น าโครงการใน แบบ ผ.02  ไปของบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ก็สามารถด าเนินการได้ โดยไม่ต้อง  
“แก้ไข” หรือ “เปลี่ยนแปลงแผน”  ไปอยู่ใน แบบ ผ.02/2 

4. แบบ ผ.02/1 เป็นบัญชีโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนา
ชุมชุนมาด าเนินการ. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน าโครงการใน แบบ ผ.02/1 ไปจัดท างบประมาณ
รายจ่าย สามารถด าเนินการได้   

5. แบบ ผ.02/2 เป็นบัญชีโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. ,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอ
ประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงาน อ่ืน) และลงรายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโดยให้คณะกรรมการประสานแผน ฯ ระดับอ าเภอ ประชุมพร้อมกลั่นกรอง แล้วจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของโครงการจาก ผ.02/2    ประธานคณะกรรมการประสานแผน ฯ ระดับอ าเภอ เป็นผู้มี
หน้าที่จัดส่งโครงการพัฒนาที่ขอประสาน โดยใช้เลขหนังสือของหน่วยงานของประธาน           การน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ (จัดท างบประมาณ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ แบบ ผ.02 แบบ ผ.
02/1 และแบบ ผ.02/2 โดยไม่ต้องแก้ไขแบบที่ใช้ 

6. แบบ ผ.03 คือบัญชีครุภัณฑ์.  โดยให้ลงรายละเอียดดังนี้ 
  - แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรบั-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงาน การศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
 
 
 



  

-7- 
 

  -หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฎตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น ค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น 
  -ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน  
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น 
  - เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) แสดงรายละเอียด จ านวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณหรื อ
คุณลักษณะที่จ าเป็น เป็นต้น  

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
  สามารถจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -  2567  ที่ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยในการจัดท าประชาคมท้องถิ่นให้ด าเนินการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 
    
การน าเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
 น าความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ภายในกรอบของ
ระยะเวลา และสามารถน าโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ตามกรอบ
อ านาจหน้าที่หรือประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
  

 

 


