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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมา 

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมา องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอำนาจหน้าที่กว้างมากขึ้น โดยไม่เพียงแต่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชน 
ในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ  
ท้องถิ่นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประซาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหาร  การพัฒนาและ 
การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

 

๑.๒ หลักการและเหตุผล 
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถนำนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 
ไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากยิ ่งขึ ้น และเพื ่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีห้วงระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบสำนักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖0 จึงได้ดำเนินการจัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.6๕๖๓ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยได้ลงนามในระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่  2๕ กันยายน ๒๕๖๑ และได้ลงประกาศในราชกิจจาบุเบกษาแล้ว 
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เล่มที่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๖ง ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา เป็นต้นมา  

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือฯ 
1.3.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง  
1.3.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพื ่อให้  
การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
      1.3.3 เพ่ือแสดงแนวทางและทิศทางรวมทั้งเพ่ือเป็นการประเมินผลการพัฒนาในช่วงเวลาที่กำหนดว่าสามารถ 
สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่าง มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 
 

1.4 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที ่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ ่น หมายถึง แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่กำหนดวิส ัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่อง 
และเป็นแผนก้าวหน้า และหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 
 



~ 2 ~ 
 

1.5 แนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทยได ้กำหนดแนวทางปฏ ิบ ัต ิการใช ้แผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นขององค ์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะให้เป็นปัจจุบันและสามารถปฏิบัติได้กับสถานการณ์  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน (Sustainable Development Goa
ls: SDGs) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 0686 ลงวันที่ 
19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ดังนี้ 

๑. การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  
 1.1 “การบริการสาธารณะ” 

1) เป็นการจัดทำหรือการบริการหรือกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำขึ้นเพ่ือประโยชน์ 
ของสาธารณะหรือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่ดำเนินการได้ตามหน้าที่และอำนาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) การบริการสาธารณะ (public service) เป็นการดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ 
นำทรัพยากรของราชการท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในท้องถิ่นและไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของราชการที่กำหนดไว้ ดำเนินการในรูปแบบของการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.2 “การจัดทำบริการสาธารณะ” 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบริการสาธารณะ (public service preparation) ภายใต้หน้าที่และ

อำนาจของตนเองที ่กำหนดไว้มีลักษณะเป็นการดำเนินการด้านสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการดำเนินการตลอดเวลาโดยปกติไม่ได้กำหนดอายุหรือเวลาในการรับบริการหรื อแม้กำหนดไว้ก็เป็น
ช่วงเวลาหรือครั้งคราวเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการน้อยมากแต่ประชาชนในท้องถิ่น เข้าใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่า
เทียมกัน เช่น 

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
(๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
(๔) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำเชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(5) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
 
(6) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่ง 

ปฏิกูล  
(7) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
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1.3 “การจัดทำกิจกรรมสาธารณะ” 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำกิจกรรมสาธารณะ (public service activities) ภายใต้หน้าที่ 

และอำนาจของตนเองที่กำหนดไว้มีลักษณะเป็นการดำเนินการที่เป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่กำหนดวันเวลาไว้
อย่างชัดเจน ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดำเนินการมาก เช่น (๑) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม (๒) การ
ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๓) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรใน
การพัฒนาท้องถิ่น (๔) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (การส่งเสริม  
การกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี ๕) เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ เป็นต้น 

2. หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเป็น “การจัดทำบริการสาธารณะหรือการ 
จัดทำกิจกรรมสาธารณะ” ก็ได้ เช่น (๑) การท่องเที่ยว/การส่งเสริมการท่องเที่ยว (๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (3) คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

1.4 “โครงการพัฒนา” 

๑) หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การ  
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดซึ่ง รวมถึงโครงการ/กิจกรรม/  
ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓) โครงการพัฒนาหมายความรวมถึงโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะและ 
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

1.5 “การจัดการบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะตามแผนพัฒนาท้องถิ่น” 
  ๑) การดำเนินการบริหารจัดการภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่ 

ปรากฏอยู่ในหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย จัดตั้งหรือกฎหมายแผนขั้นตอนกระจายอำนาจฯ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงหรือประชาชนไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง ไม่ต้องจัดทำเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

๒) กรณีการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี ่ยวกับที่ดิน สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค สาธารณูปการหรือที่ต้อง
ดำเนินการนำไปสู่การลงทุนหรือการลงทุนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓) สิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการชดเชย คำพิพากษา การออกแบบหรือเรื่องอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน  
ไม่ต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. “แผนพัฒนาท้องถิ่น” 
๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่ บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา  
ที่จัดทำข้ึนสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 

๒) เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี ้วัด ค่าเป้าหมาย กล ยุทธ์ 
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏตาม
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เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
๓) เป็นการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

ดำเนินการทั้งสองอย่างก็ย่อมจะกระทำได้ตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายจัดตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข 
เพิ ่มเติม มาตรา ๖๖, ๖๗ และมาตรา ๖๘ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที ่ แก้ไขเพิ ่มเติม มาตรา 
๕๐,๕๑,๕๓,๕๔,๕๖ และมาตรา ๕๗ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๔๕ และกฎกระทรวงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔2 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา ๔๘ (๕) และมาตรา ๖๒ (๑๔) 

๔) เป็นการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะดำเนินการอย่างใดอย่ างหนึ่งหรือ
ดำเนินการทั้งสองอย่างก็ย่อมจะกระทำได้ตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 
๑๖ และมาตรา ๑๗ 

๕) เป็นการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ดำเนินการทั ้งสองอย่างก็ย่อมจะกระทำได้ตามหน้าที ่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ประกาศคณะกรรมการการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕52 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำ
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการการ
กระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำการบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖) เป็นเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดำเนินการทั้งสองอย่างก็ย่อมจะกระทำได้ตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล
ที่แถลงต่อรัฐสภา และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
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ส่วนที่ 2 
การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือนำไปจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายและดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามที่กำหนดไว้  
 1. การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑) เป็นการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีกำหนดระยะเวลาไว้ห้าปี ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕           
เป็นการจัดทำหรือทบทวนจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เป็นฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และฉบับ 
ต่อไปก็กำหนดระยะเวลาไว้ห้าปีเช่นกัน ดังเช่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๐-๒๕๗๕ เป็นด้น 
และรวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ที่มีลักษณะเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะยาวหรือมีระยะเวลามากกว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีกำหนดระยะเวลาห้าปีก็ได้ 

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่นได้ตามห้วงระยะเวลา 
และขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตาม ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามที่ กระทรวงมหาดไทยจะได้
กำหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและ ทันต่อสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนไป 

๓) เป็นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่           
การปฏิบัติ และส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เป็น 2 แนวทาง ดังนี้ 
       2.1 แนวทางการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และแผนพัฒนาฉบับต่อไป เป็นห้วง

ระยะเวลา 5 ปี และให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม- พฤศจิกายน ก่อนปีงบประมาณถัดไป 
กล่าวคือภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2569 กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น และภายในเดือน พฤศจิกายน 2569 กรณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ให้ยึดโยง
ข้อมูลจากเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่นของฉบับที่ผ่านมาและดำเนินการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  

        2.2 แนวทางการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
ประสงค์จะจัดทำหรือทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้ว หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นปัจจุบันก็
สามารถดำเนินการได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2563 นั้น จะต้องเป็นการจัดทำหรือทบทวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการกู้เงิน หรือเกี่ยวกับสถาบันทาง
การเงิน การจัดหาที่ดิน การเช่าที่ดินหรือการดำเนินการอื่นใดที่เป็นการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่น ๆ ได้กำหนดไว้ว่าให้จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 17 
 

 3. ขั้นตอนการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดห้วงระยะเวลากำหนดไว้ มีขั ้นตอนในการดำเนินการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๔๖๑ ข้อ ๑๗ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  ๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้ อง 
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที ่เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่ เพื ่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน
มาพิจารณา ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูล นำมาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ข้อ 18  แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ก่อนปีงบประมาณถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570

 อบจ.

ข้อ  17

       คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ	น
จดัประชุมประชาคมทอ้งถิ	น  ส่วน
ราชการและรฐัวิสาหกิจที	เกี	ยวขอ้ง
ตลอดจนความช่วย เห ลือทาง
วิชาการ  และแนวทางปฏิบัติ ที	
เหมาะสมกบัสภาพพื&นที	เพื	อนาํมา
กํ า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ทํ า
แผนพัฒนาท้องถิ	น   โดยให้นํา
ข้อมูลพื &นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพฒันาหมู่บา้นหรือแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนพฒันาทอ้งถิ	น

      ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ทํ า
แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ	 น  
ร ว บ ร ว ม แ น ว ท า ง แ ล ะ
ขอ้มูลนาํมาวิเคราะหเ์พื	อ
จัดทาํแผนพัฒนาท้องถิ	น
แล้วเสนอคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถิ	น

      คณะกรรมการพฒันา
ท้ อ ง ถิ	 น พิ จ า ร ณ า ร่ า ง
แผนพัฒนาท้องถิ	นเ พื	 อ
เสนอผูบ้รหิารทอ้งถิ	น

      ผู้บริหารท้องถิ	 นพิจารณา
อนมุตัิร่างแผนพฒันาทอ้งถิ	นและ
ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิ	น

1 432

-
7
-



 
 
 
 

ส่วนที่ ๓  
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

“การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น” 
๑) หมายความว่า การเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 

ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี มีความต่อเนื่องและ
เป็นแผนก้าวหน้า 

๒) เป็นการเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือประเด็นที่กำหนดไว้  ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ไม่
ปรากฏว่ามีในแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติมต้องมี ความสัมพันธ์กับส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ หรืออาจดำเนินการเฉพาะ
ส่วนที่ ๓ ก็ได้ แล้วแต่กรณี และจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด 

“การเพิ่มเติมโครงการพัฒนา” 
 เป็นการเพิ่มเติมโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น  การเพิ่มเติมในส่วนที่ ๓ การนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป็นการเพิ่มเติมทั้งหมดที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

“การเพิ่มเติมยุทธศาสตร์” 
  เป็นการเพิ ่มเติมยุทธศาสตร์ในส่วนที ่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ประกอบด้วย (1) 
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) การวิเคราะห์เพ่ือ
การพัฒนา 

      ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดทำแผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง ฉบับที ่ ๓ พ .ศ. ๒๔๖๑ ข้อ ๒๒ เพื ่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ส ำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 
๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู ้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด ประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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1. ส่วนราชการต้นเรื่องเสนอบันทึกเหตุผลความจำเป็นขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น      
พร้อมส่งเอกสารให้ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทำแผน 

2. ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทำแผนจัดทำเอกสารบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารท้องถิ่น จัดการประชุม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
5. ประชาคมระดับอำเภอ  
6. ประชาคมระดับจังหวัด 
7. ผู้บริหารประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเพิ่มเติมแผนพัฒนา

ขอ้  22 เพื	อประโยชนข์องประชาชน การเพิ	มเติมแผนพฒันาทอ้งถิ	น  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ	นดาํเนินการตามขั&นตอน ดงันี &

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํ
แผนพัฒนาท้องถิ�นท ี�เพ ิ�มเติมพร้อม
เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ ค ว า ม จํา เ ป็ น เ ส น อ
คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ�น

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า
ท้อ ง ถิ� น แ ล ะ ป ร ะ ช า ค ม
ท้ อ ง ถิ� น พ ิ จ า ร ณ า ร่ า ง
แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ� น ท ี�
เพ ิ�มเตมิ

1 2 3

จัดทาํร ่าง/ยกร ่าง คณะก ร ร ม ก าร พัฒน าท้อ งถิ�น
พ ิจารณาร ่างแผนพัฒนาท้องถิ�น
ท ี�เสนอเพ ิ�มเติม       ผูบ้รหิารสั	ง

       สมาชิกสภาทอ้งถิ	นรอ้งขอ

     ประชาชนรอ้งขอ

      ราชการรอ้งขอ

     เหตอุื	นๆ

65

อบจ.
             ผูบ้รหิารทอ้งถิ	นให้

ความเห็นชอบ

ปิดประกาศให ้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน

ผู้บ ร ิห าร ท้อ งถิ�น
ลงนามประกาศใช้

การปิดประกาศนั/น  จะต้องปิดประกาศนับแต่วันท ี�ผู้บร ิหารทอ้งถิ�นประกาศใช้

-
1
0
-



 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 4 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การเปลี ่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่น หมายความว่า การเปลี ่ยนแปลงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมี
ลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น
สำหรับปีงบประมาณแต่ละปี มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 

 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องการให้คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถกาหนดได้ตามข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่อยู่แล้วหรือตามคุณลักษณะที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงไป 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น หากมีความสัมพันธ์กับส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ แล้วแต่กรณี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการเปลี ่ยนแปลงหรือดำเนินการให้ครอบคลุมและถูกต้องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นที่
เปลี่ยนแปลงและดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

1. การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในส่วนที ่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) การวิเคราะห์
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

2. การเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา 
เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาท้องถิ่นที ่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการเปลี ่ยนแปลงโครงการ 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก ที่ทำให้มีลักษณะปรับเปลี่ยนไป เปลี่ยนแปลงไปหรือคุณลักษณะปรับเปลี่ยนไป เปลี่ยนแปลงไป ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดได้อยู่แล้ว การควบ ต่อ เติม เสริมเข้ามา และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
กำหนด 

3. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข

เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพื ่อประโยชน์ของประชาชน  
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1) หลักการสำคัญคือ โครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรม
สาธารณะมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจมีข้อบกพร่อง หรือมีลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตาม
ความเป็นจริง หรือประสงค์จะเปลี่ยนแปลงให้ดียิ ่งขึ้นหรือดีกว่าเดิม จึงจำเป็นต้องเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เปลี่ยนแปลง “มีอยู่แล้ว เติมเข้ามา เพ่ิมเข้ามา เกิดหรือขยายส่วนควบ ขยายขอบเขตหรือเป้าหมายให้ครอบคลุมสิ่งที่มี
อยู่แล้วทำให้ดีขึ้น มากขึ้นตามความเป็นจริงที่มีอยู่”  
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2) ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือผู้รับผิดชอบที่อยู่ในสำนัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น ต ้องจ ัดทำร ่างแผนพัฒนาท้องถ ิ ่นท ี ่จะเปล ี ่ยนแปลงตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
และส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือนำไปประกอบจัดทำเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3) การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นกระทำได้โดยผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการหรือปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกองหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการหรือดำเนินการจัดทำ
บริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะ/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ประชาชนในท้องถิ่นนำเสนอการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

4) การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น อาจให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้พิจารณายกร่างให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ตามที่เห็นสมควร 

เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

(1) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงและอนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ  
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) องค์การบริหารส่วน
จังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงแล้วเป็น
กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงแล้ว 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นส่งแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่เปลี ่ยนแปลงแล้วให้ หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย 
และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 22 โดยให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงแล้วขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย โดยสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 25 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงแล้วเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 

กรณีตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น “เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)” ว่า ถนนเส้นนี้มีความกว้าง 5 เมตร ความยาว 300 เมตร แต่ข้อเท็จจริง สภาพพื้นที่จริงถนนเส้นนี้มีความ
ยาว 320 เมตร (เป็นกรณีที่ไม่ใช่การเขียนผิดหรือการคำนวณผิด) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการพัฒนา
ท้องถิ่นในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น จาก
ถนนเส้นนี้มีความยาว 300 เมตร เป็นถนนเส้นนี้มีความยาว 320 เมตร 
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2) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง กำหนดในช่อง “งบประมาณ” ในปี 2566 ตั ้งงบประมาณใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 200,000 บาท ได้นำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี 20,000 บาท เมื่อใกล้จะถึงวันหรือ
เดือนที่จะดำเนินการจัดทำกิจกรรมสาธารณะในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง มีความจำเป็นต้องดำเนินการจริง
ในโครงการ จึงได้โอนงบประมาณเพิ่มจำนวนเงิน 180,000 บาท ก็ย่อมกระทำได้ตามปกติในการตั้งงบประมาณ
รายจ่าย 

แต่เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น หรือคาดการณ์ว่าปริมาณงานมีเพ่ิมมากขึ้นจึง
ทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้น (ไม่เกี่ยวกับจำนวนคนที่มีจำนวนเท่าเดิมหรือน้อยลงหรือมากขึ้น) ซึ่งปกติเป็น เรื ่องที่จะ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้อยู่แล้ว ต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนจึงจะดำเนินการวิธีการงบประมาณรายจ่ายได้ 
(เป็นลักษณะที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่  
6 กรกฎาคม 2564 ข้อ 3) 

3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตั้ง
งบประมาณไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ จานวน 22,000,000 บาท และโอน
เพิ ่มเติมงบประมาณระหว่างปีเป็นเงินงบประมาณ จำนวน 130,795,500 บาท เพื ่อดำเนินโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์จากงบประมาณที่เพิ่มขึ้นพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
นอกเหนือจากท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กล่าวคือ จากเดิม โครงการปรับปรุง
โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 ชั้น งบประมาณ จำนวน 22,000,000 บาท เป็นโครงการ
ปรับปรุงโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4 ชั้น งบประมาณจำนวน 130,795,500 บาท ซึ่ง
กระทบกับวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ต้องปรับแผนพัฒนาท้อ งถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  โดยการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

            แผนผังขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง 

ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน  

 

ผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบ ลงนามประกาศใช้ 

ส่วนราชการต้นเรื่องเสนอบันทึกเหตุผลความจำเป็น                                                 
ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพื่อให้ผู้บริหารสั่งการ และปฏิบัติตามที่ผู้บริหารสั่งการ                                                

ส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดทำแผน จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เปลี่ยนแปลง เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการนำส่งแผนงาน/โครงการพัฒนาสำหรับการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  1. หนังสือนำส่งโครงการของส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
  2. บันทึกท่ีผู้บริหารอนุมัติให้ดำเนินการ 
 3. โครงการ (ปรับเปลี่ยนเฉพาะตรงที่มีการเปลี่ยนแปลง) 

4. บันทึกหลักการและเหตุผล 
  5. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 และบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03  
  6. รายละเอียดประมาณราคา (ปร.4,ปร.5) หรือใบเสนอราคา ฯลฯ  พิกัดทางภูมิศาสตร์ และแผนผัง

ที่ตั้งโครงการ ในจุดที่จะดำเนินการ ที่มีความชัดเจน (กรณีดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ 
ซ่อมแซม ถนน สะพาน / การขุดลอก แหล่งน้ำ ฯลฯ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 5 
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ ่น หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ ่นหรือแผนการ

ดำเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำหรือทบทวนแล้ว หรือ
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแล้ว 

เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของข้อมูลที่เกี่ยวกับ ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ แล้วแต่กรณี และดำเนินการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

การแก้ไขโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นการแก้ไขโครงการพัฒนาท้องถิ ่นที ่มีอยู ่ในแผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นการแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดให้
ถูกต้องหรือแก้ไขคุณลักษณะที่เหมือนกัน เช่น ถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก ฯลฯ โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และ
สาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป การแก้ไขเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
กำหนด 

การแก้ไขประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป็นการแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประเด็น
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่กาหนดขึ้น กลยุทธ์ แผนงาน 

เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป หรือเป็นการ
แก้ไขเพราะไม่สอดคล้องไม่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน หรือเป็นการเขียนผิดหรือลงรายการผิดหรือขาดการลงรายการให้
ครบถ้วนตามแบบที่กำหนดไว้ การแก้ไขเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย
กำหนด 

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็น ชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว 
1) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย

ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

ทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลง
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ าย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ 22 โดยให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายโดยสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 25 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไข
แล้วเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น 

กรณีตัวอย่างการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. การแก้ไขปีงบประมาณหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปอีกปีงบประมาณหนึ่งที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็น

อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 
19 ตุลาคม 2561) เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

2. กรณีการเขียนแผนงานไม่สอดคล้องกับโครงการหรือภารกิจที่ต้องดำเนินการหรือการกำหนดยุทธศาสตร์ไม่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การเขียนหรือไม่เขียนหรือไม่ได้
ลงรายการที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564) 

3. ผู้บริหารท้องถิน่มีอำนาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแก้ไข “แผนงาน” ตาม
รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแก้ไขปทีี่
จะดำเนินการตามโครงการพัฒนา ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564) หรือตัวอย่างการแก้ไข เช่น 

1) เป็นการแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่กำหนดขึ้น กลยุทธ์ แผนงาน 

2) เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
หรือเป็นการแก้ไขเพราะไม่สอดคล้องไม่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน หรือเป็นการเขียนผิดหรือลงรายการผิดหรือขาดการลง
รายการให้ครบถ้วนตามแบบที่กำหนด 

3) การแก้ไขปีงบประมาณหรือโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปอีกปีงบประมาณหนึ่งที่อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

4. กรณีการเขียนแผนงานไม่สอดคล้องกับโครงการหรือภารกิจที่ต้องดำเนินการหรือการ 
กำหนดยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การเขียน
หรือไม่เขียนหรือไม่ได้ลงรายการที่เก่ียวกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน  

5. การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน “ราคากลาง”แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแก้ไข “แผนงาน” ตามรูปแบบการจำแนกประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแก้ไขปีที่จะดำเนินการ  ตามโครงการ
พัฒนา ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564) หรือตัวอย่างการแก้ไข เช่น 
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1. ราคากลางปรับเปลี่ยนไป โดยปกติมีลักษณะราคาสูงขึ้น-เพ่ิมข้ึน  โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถกำหนดได้  

2. คุณลักษณะปรับเปลี่ยนไปโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถกำหนดได้ เช่น พ้ืนผิวถนน 
ทรุดตัว สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อมากขึ้น เมื่อเกิดสภาพการณ์เช่นนี้ราคาก็ต้องปรับเปลี่ยนไป  

3. จำนวนคนมีมากข้ึนทำให้ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) เป็นเหตุให้ต้องคำนวณ 
การตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่ เช่น คาดการณ์อย่างถูกต้องแล้วในเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะมี
ผู ้เข้าร่วมโครงการ 100 คน แต่เมื ่อสถานการณ์เปลี่ยนไปมีผู ้เข้าร่วมโครงการมากขึ ้นกว่าเดิมและทำให้การตั้ง
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าเดิม  

6. โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่ออุดหนุนหน่วยงานอื่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะดำเนินการ
จัดทำโครงการโดยไม่อุดหนุนให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการแก้ไขชื่อโครงการ หรือ
รายการที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับโครงการ (กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นหน่วยดำเนินการโดยไม่อุดหนุน
หน่วยงานตามที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว) 

7. โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เช่น โครงการ
พระราชดำริ ราชพิธี รัฐพิธี วันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางศาสนา ประเพณีสำคัญของชาติหรือของท้องถิ่น การแก้ไข
ชื่อโครงการเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และแม้ว่าผลที่คาดว่าจะได้รับปรับเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนแปลงไป ให้เป็น
อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไข ซึ่งไม่เก่ียวกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) และงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย   

  แผนผังขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนราชการต้นเรื่องเสนอบันทึกเหตุผลความจำเป็นขอแก้ไขแผนพัฒนา                           
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารสั่งการ  

พร้อมส่งเอกสารให้ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทำแผน 

ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทำแผนจัดทำเอกสาร และบันทึกข้อความ               
พร้อมทั้งประกาศ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา เห็นชอบแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ลงนาม

ประกาศใช้  

ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการนำส่งแผนงาน/โครงการพัฒนาสำหรับการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  1. หนังสือนำส่งโครงการของส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
  2. บันทึกที่ผู้บริหารอนุมัติให้ดำเนินการ 
 3. โครงการ (ปรับเปลี่ยนเฉพาะตรงที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง) 

4. บันทึกหลักการและเหตุผล 
  5. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 และบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03  
  6. รายละเอียดประมาณราคา (ปร.4 , ปร.5) หรือใบเสนอราคา ฯลฯ  พิกัดทางภูมิศาสตร์ และ 

แผนผังที่ตั้งโครงการ ในจุดที่จะดำเนินการ ที่มีความชัดเจน (กรณีดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ ซ่อมแซม ถนน สะพาน / การขุดลอก แหล่งน้ำ ฯลฯ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ส่วนที่ ๖  
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายแห่งรัฐ 
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ส่วนที่ 6 
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายแห่งรัฐ 

 
          การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายแห่งรัฐ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

1. ให้นำแนวทางหรือวิธีการดำเนินการ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น มาปรับใช้เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่น 

2. ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี  
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

3. เงื่อนไขการดำเนินการต้องมีหนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยหรือจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ 
จึงจะเข้าเงื่อนไขการดำเนินการตามข้อ 22/2 แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

            แผนผังขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น   
                      ตามนโยบายแห่งรัฐแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนราชการต้นเรื่องเสนอบันทึกเหตุผลความจำเป็นขอเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารสั่งการ  

พรอ้มส่งเอกสารให้ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทำแผน 

ส่วนงานที่มีหน้าที่จัดทำแผนจัดทำเอกสารบันทึกข้อความ               

พร้อมทั้งประกาศ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา เห็นชอบเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง                     

แผนพัฒนาท้องถิ่น ลงนามประกาศใช้  

ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน  
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เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการนำส่งแผนงาน/โครงการแผนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามนโยบายแห่งรัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

  1. หนังสือนำส่งโครงการของส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
  2. บันทึกท่ีผู้บริหารอนุมัติให้ดำเนินการ 
 3. โครงการ (ปรับเปลี่ยนเฉพาะตรงที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง) 

4. บันทึกหลักการและเหตุผล 
  5. รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 และบัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03  
  6. รายละเอียดประมาณราคา (ปร.4 , ปร.5) หรือใบเสนอราคา ฯลฯ  พิกัดทางภูมิศาสตร์ และ 

แผนผังที่ตั้งโครงการ ในจุดที่จะดำเนินการ ที่มีความชัดเจน (กรณีดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ ซ่อมแซม ถนน สะพาน / การขุดลอก แหล่งน้ำ ฯลฯ) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

กรณี การเพิ่มเติม 
- โครงการพระราชดำริ 
- งานพระราชพิธี 
- รฐัพิธี  
- นโยบายรัฐบาล  
- นโยบายกระทรวงมหาดไทย 

 

กรณี การเปลี่ยนแปลง 
- โครงการพระราชดำริ 
- งานพระราชพิธี 
- รฐัพิธี  
- นโยบายรัฐบาล  
- นโยบายกระทรวงมหาดไทย 

 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



 
              
              
              
              
              
         
              
              
  

(ตัวอย่าง)   
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 (แบบ ผ.02)  
(กรณี จัดทำ ทบทวน และเพิ่มเติม) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่.....(ชื่อยุทธศาสตร์)........

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมุดหมายที่.......(ชื่อหมุดหมาย)........

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่.../เป้าประสงค์...

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด.....ยุทธศาสตร์ที่.......(ชื่อยุทธศาสตร์)........

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.....ยุทธศาสตร์ที่.......(ชื่อยุทธศาสตร์)........

     1. ยุทธศาสตร์....(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).....

            1.1 กลยุทธ์...........................

               (1) แผนงาน.........................

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม ......................... .................. ............... .............. .............. ...............

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

                                                   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ ......... /.........                                



 
 
 
 

(ตัวอย่าง)  
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)  

(กรณี จัดทำ ทบทวน และเพิ่มเติม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.03

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2566 2567 2568 2569 2570

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

................ ................. ............... ................. ...............

บัญชีครุภัณฑ์
สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการจัดทําเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม  ครั้งที่ ......... /.........  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประเภทครุภัณฑ์
1. ประเภทครุภัณฑ์....................

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม

         1.1 กลยุทธ์......................
                   (1) แผนงาน......................

ที่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ   ผลทที่คาดว่าจะได้รับ



 
 
 
 

(ตัวอย่าง)  
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(แบบ ผ.02)  
(กรณี เปลี่ยนแปลง) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



     ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี.....(ช่ือยุทธศาสตร์)........

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี.......(ช่ือหมุดหมาย)........

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี.../เป้าประสงค์...

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด.....ยุทธศาสตร์ท่ี.......(ช่ือยุทธศาสตร์)........

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด.....ยุทธศาสตร์ท่ี.......(ช่ือยุทธศาสตร์)........

     1. ยุทธศาสตร์....(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน).....

            1.1 กลยุทธ์...........................

               (1) แผนงาน.........................

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

             รายละเอียดโครงการพัฒนา

                                                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ .ศ.2566 - 2570 เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี.../พ.ศ. .... ปีน้ัน ๆ                                 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ



 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่าง)  
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 (แบบ ผ.02) 
 (กรณี แก้ไข) 

 
 

 
 
 



     ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี.....(ช่ือยุทธศาสตร์)........

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายท่ี.......(ช่ือหมุดหมาย)........

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี.../เป้าประสงค์...

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด.....ยุทธศาสตร์ท่ี.......(ช่ือยุทธศาสตร์)........

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด.....ยุทธศาสตร์ท่ี.......(ช่ือยุทธศาสตร์)........

     1. ยุทธศาสตร์....(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน).....

            1.1 กลยุทธ์...........................

               (1) แผนงาน.........................

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงานท่ี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                      แก้ไข คร้ังท่ี .../พ.ศ. .... ปีน้ัน ๆ   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณ

                                                   แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ .ศ. 2566 - 2570                                


