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บทน า   

 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
6 พ.ศ. 2552  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 1๙ ตุลาคม ๒๕61  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561    
ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดท าคู่มือการการจัดท า เปลี่ยนแปลง และ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรเดี่ยวขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอนการ
ด าเนินการดังกล่าว 
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1. นิยาม  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3)             

พ.ศ.2561 
 1. แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และ “แผนพัฒนา” เป็น 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” เพ่ือให้ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ            
พ.ศ. 2560 
  2. แก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ  
และหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  
ในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จากอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี เป็นอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
  3. การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคม
ท้องถิ่น 
 4. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 5. การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี 
นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  6. การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ แก้ไข
จากอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
 

2. ความหมาย 
แผนพัฒนา  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด วิสัยทัศน์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ             
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น      

การทบทวนแผนพัฒนา หมายความว่า การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม แก้ไข ลักษณะเหมือนตอนจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีการประชาคมท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ประชุมคณะกรรมการ และสภาฯให้ความเห็นชอบก่อน
ประกาศใช้  
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การแก้ไขแผนพัฒนา หมายความว่า (ไม่ใช่สาระส าคัญ) หมายถึง การแก้ไขข้อผิดพลาด โดยต้องไม่ท าให้
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป การแก้ไขข้อความ เช่น ค าผิด สระผิด การแก้ไขชื่อ  

การเพิ่มเติมแผนพัฒนา หมายความว่า การเพ่ิมโครงการ ครุภัณฑ์ กล่าวคือไม่มีโครงการ ครุภัณฑ์             
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะด าเนินการ และ อปท.เห็นว่าเป็นอ านาจหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนที่ส าคัญ          
มีงบประมาณ จะด าเนินการ ให้เพ่ิมเติมแผน  

การเปลี่ยนแปลง (สาระส าคัญ) หมายความว่า การท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป   
จากเดิม เช่น มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่ตรงช่องปีที่จะมาจัดท างบประมาณ หรือตรงช่องปี แต่
วัตถุประสงค์ สาระส าคัญเปลี่ยน เช่น ความยาวของถนนเกินจากแผน ประเภทของถนน จากถนนลูกรัง มาเป็นถนน 
คสล. - เวลา สถานที่ กว้าง ยาว สูง ลึก เปลี่ยนแปลงแผน 
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3.  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 7 (ให้ยกเลิกความในข้อ 17 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน) 

(๑)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
แจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รบัทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือ
จดัท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

(๓)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
(๔)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้ว
ผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : โดยปกติ ประชาคมท้องถิ่นหมายความว่า ประชาคมระดับต าบล/หมู่บ้าน 
     กรณีจัดประชาคมระดับต าบลเพียงระดับเดียวต้องมีหนังสือสั่งการหรือ 
              ข้อยกเว้นก าหนดให้ด าเนินการ 

คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

(นายกฯ เป็นประธาน) 

จดัประชมุประชาคมท้องถ่ิน 

สว่นราชการและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 

คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนฯ 

(ปลดั อบต. เป็นประธาน) 

จดัท าร่างฯแผนพฒันา 

เพื่อเสนอ 

คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนพฒันา 

เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

กรณี อบต. 

กรณีเทศบาล 

ผู้บริหารท้องถ่ิน

พิจารณาอนมุตัิร่างฯ 

 และประกาศใช้

แผนพฒันาท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอ

ร่างตอ่สภา อบต.ให้

ความเห็นชอบก่อน 

แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจงึ

พิจารณาอนมุตัิและ

ประกาศใช้ 
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4.  ขั้นตอนในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 (ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ช2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน) 

 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ      
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 “(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้” 
 “ข้อ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนฯ 

ท าร่างแผนพฒันาฯทีเ่พิ่มเติม 

พร้อมเหตผุลและความจ าเป็น 

เสนอคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

และประชาคมท้องถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนพฒันาฯเพิ่มเตมิ  

ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 

พร้อมทัง้ปิดประกาศให้

ประชาชนทราบ 

ผู้บริหาร 

โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย

รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย 

สภา อบต.พิจารณาให้

ความเห็นชอบ 

โครงการท่ีเป็นนโยบายของ อบต. 

หรือไมเ่คยมใีนแผนพฒันาฯ 

 

กรณี อบต. 

กรณีเทศบาล 
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5.  ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 (ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548) 
 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน  
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน  

พิจารณาเปลีย่นแปลงแผนพฒันาท้องถ่ิน 

สภา อบต.พิจารณาให้

ความเห็นชอบ 

กรณี อบต. กรณีเทศบาล 

ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 

พร้อมทัง้ปิดประกาศให้

ประชาชนทราบ 
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6.  ขั้นตอนในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 (ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548) 
 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

พิจาณาให้ความเห็นชอบ 

การแก้ไขแผนพฒันาท้องถ่ิน 

ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 

แจ้งสภาฯ 

อ าเภอ 

จงัหวดั 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนชุมชน/หมู่บ้าน               

ให้ ส านัก/กอง/ส่วน ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาชุมชนรวบรวมและน าข้อมูลที่ได้จากชุมชน/หมู่บ้าน 
มาประสานกับผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     การประชุมประชาคมสามารถด าเนินการพร้อมกันกับการประชุมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน/หมู่บ้านได้ 

ประชาคม หมายถึง การรวมกลุ่มของประชาชน/ชุมชนเพ่ือด าเนินกิจกรรมเคลื่อนไหวและผลักดัน
การพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ภายใต้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมตัดสินใจ 

        

ประชาคมท้องถิ่น เป็นการรวมกลุ่มทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ 

  

ประชาคมท้องถิ่นตามนัยหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลว. 29 ม.ค. 59   
 - กรณี อบต. หมายถึง  ประชาคมหมู่บ้าน และ ประชาคมต าบล    

- กรณี ทต.  หมายถึง  ประชาคมชุมชน  และ ประชาคมชุมชนต าบล   
- กรณี ทม.  หมายถึง  ประชาคมชุมชน  และ ประชาคมชุมชนเมือง   
- กรณี ทน.  หมายถึง  ประชาคมชุมชน  และ ประชาคมชุมชนนคร   
- กรณี อบจ.  หมายถึง  ประชาคมอ าเภอ และ ประชาคมจังหวัด  

 

การจัดประชุมประชาคม            
1. ตรวจสอบองค์ประกอบของประชาคมตามสัดส่วนที่ก าหนด      
2. เตรียมหัวข้อการประชุม (จัดท าวาระ)         
3. เตรียมการบันทึกการประชุม สมุดบันทึกการประชุมควรแยกกัน      
4. เตรียมทีมงาน วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น         
5. เตรียมข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน        
6. เตรียมสถานที่ประชุม           
7. เตรียมการเชิญกรรมการประชาคม และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วไปใน

พ้ืนที่เป้าหมาย            
8. ประธานการประชุมประชาคมควรเป็น คือ นายก อบต. (ในฐานะประธานคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น)

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย       
9. ต้องรักษาเวลาและด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวาระ      
10. เน้นการลงมติในแต่ละประเด็นให้ชัดเจนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ  

การประชุมประชาคม 
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รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
1)  ความหมายของการประชาคมท้องถิ่นส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 การประชุม  หมายถึง  การที่บุคคลตั้งแต่  ๒ คนขึ้นไปได้มาพบปะกันตามก าหนดนัดหมายมาร่วม
ปรึกษาหารือเพ่ือร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์มีระเบียบวิธีและเวลาที่ก าหนดให้เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิด 
เพ่ือแก้ปัญหาในท้องถิ่น 

การประชุมประชาคมท้องถิ่น  หมายถึง การที่บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มา
ประชุมกันเพ่ือร่วม คิดร่วมทาร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2) ประชาคมท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑)  ประชาคมหมู่บ้าน หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้าน เพ่ือร่วมคิดร่วมท า

ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่จัดให้มีการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ให้ใช้สัดส่วนระดับหมู่บ้าน ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมโดยรวมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ กรณีท่ีจัดให้มีการประชุม
เพ่ือประชาคมหมู่บ้านครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุม ครั้งแรกไม่ครบร้อยละ  ๖๐ ในการประชุม ครั้งต่อไปให้ใช้
สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ ระยะเวลาในการก าหนดประชุมประชาคมหมู่บ้านให้เป็นไปตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล
นั้นๆ 

(๒)  ประชาคมต าบล  หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในต าบล เพ่ือร่วมคิดร่วมท า
ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหา ส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่จัดให้มีการประชุม
ประชาคมต าบล (ทุกหมู่บ้าน) 

การประชุมประชาคมต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้ใช้สัดส่วนระดับต าบล ซึ่งสัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมโดยรวมจะต้องไม้น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  กรณีท่ีจัดให้มีการประชุม
เพ่ือประชาคมชุมชนต าบลครั้งแรก สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมครั้งแรกไม่ครบร้อยละ  ๖๐ ในการประชุมครั้งต่อไปให้ใช้
สัดส่วนที่เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ ระยะเวลาในการก าหนดประชุมประชาคมต าบลให้เป็นไปตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นๆ 
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การประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมต าบล วิธีการประชุม การน าเสนอ

ข้อมูลการประชุม รูปแบบและวิธีการประชุมต าบลในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมประชาคมต าบล ให้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และน าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 254 7 และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มาบังคับโดยอนุโลม 
   การประชุมประชาคมต าบล ต้องผ่านกระบวนการประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
ก่อนทุกครั้ง 

การคัดเลือกสัดส่วนประชาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับรองนายก
องค์การ 

บริหารส่วนต าบลทุกคน  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ
หัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกอง และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (ถ้ามี) ร่วมกันคัดเลือกสัดส่วนการประชุม
ประชาคมสัดส่วนระดับหมู่บ้านและสัดส่วนระดับต าบล 
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