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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้แก้ไขคําว่า  “แผนพัฒนาสามปี”  เป็น  “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  ในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ทุกแห่ง 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า  “แผนพัฒนา”  “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”  “แผนพัฒนาสามปี”  

“โครงการพัฒนา”  “การเพิ่มเติม”  และ“การเปลี่ยนแปลง”  ในข้อ  ๔  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“แผนพัฒนา”  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กําหนด  

วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  
แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา  ที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า   
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

“โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของข้อ  ๑๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
 (ก) อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ

ต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 
 (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
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 (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  โดยให้เน้นดําเนินการ 
ในยุทธศาสตร์ที่สําคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 (ง) กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
 (ฉ) แผนพฒันาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน   
 ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทําแผนพัฒนา  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคํานึงถึง

สถานะทางการคลังของท้องถิ่น  และความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ  มาประกอบการพิจารณาด้วย   
(๒) ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ  

การจัดทําร่างแผนพัฒนา 
ในการจัดทําร่างแผนพัฒนา  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  

เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  นําปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน  ที่จะดําเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพัทยา  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามอํานาจหน้าที่” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๗  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

ที่เก่ียวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนา
และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา 
จากหน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล 
นํามาวิเคราะห์เพื่อจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแลว้เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
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(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๘  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  กรณีเทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  เมืองพัทยา   
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้จัดทําหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
ก่อนปีงบประมาณถัดไป 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้จัดทําหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 
ก่อนปีงบประมาณถัดไป 

ให้นายอําเภอมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี   

ในกรณีของเทศบาลตําบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให้นายอําเภอก็ได้   
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามวรรคสาม  วรรคสี่ 

และวรรคห้าแล้ว  ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ” 
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๒๒  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
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เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ   
และประกาศใช้ต่อไป” 

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน   
ไม่ให้ดําเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง   

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๓  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง   
ของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” 

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๗  แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ   
ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน   

การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๒๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   

การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน   
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของข้อ  ๓๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

“(๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว   
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

ข้อ ๑๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการดําเนินงาน  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ที่มีอยู่เดิมหรือดําเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับได้
ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ปฏิทินการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. แจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

อบจ.  
 
ภายใน 
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 

2. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา อบจ.
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ จังหวัด               
เพื่อ จัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และแจ้งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ  
3. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
     (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและ
ประเด็นที่ เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
       (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
      (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
       (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
       เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 

อบต./เทศบาล  
และเมืองพัทยา 

 

ภายในเดือน 
ตุลาคม 2559 
 

 
อบจ. 

 
ภายในเดือน 
พฤศจิกายน 2559  

 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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ปฏิทินการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
4. จัดส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ส าหรับประสาน
โครงการพัฒนา อบจ. เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับ
อ าเภอ 
 
      ส าหรับเมืองพัทยา ให้จัดส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯระดับจังหวัด 

อบต./เทศบาล 
 
 
 

ภายใน 
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 
 
 

เมืองพัทยา ภายใน 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

5. จัดการประชุมเพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการจากขั้นตอนที่ 4 เพื่อ
จัดล าดับความส าคัญและจัดท าบัญชีโครงการ เพื่อการประสาน
แผนพัฒนาของ อปท. เสนอคณะกรรมการประสานแผนฯระดับ
จังหวัดตามแบบที่ก าหนด 

คณะกรรมการ
ประสานแผนฯ  
ระดับอ าเภอ 

ภายใน 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

6. จัดการประชุมเพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการจากขั้นตอนที่ 5 และ
น าเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบจ. พร้อมแจ้งให้ อปท. 
ในเขตจังหวัดทราบทุกแห่ง 

คณะกรรมการ
ประสานแผนฯ  
ระดับจังหวัด 

ภายใน 
เดือนพฤศจิกายน 2559 

7. จัดส่งบัญชี โครงการพัฒนาที่ เกินศักยภาพให้คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) 

อบจ. ภายใน 
เดือนพฤศจิกายน 2559 
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กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 

(เพ่ิมเติมฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2559) 
----------------------------------------- 

  

1. หลักการทั่วไป 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ก าหนดว่า มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของตนและมีอ านาจออกกฎกระทรวง และ
ระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้
ใช้บังคับได้ มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  
 (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด  
 (2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 (3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ฯลฯ 
 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และ
หน้าที่  ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศ ณ วันที่  13 สิงหาคม 2546 
ก าหนดหลักการส าคัญในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ (1) ลักษณะของการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด  (2) ลักษณะการด าเนินการตาม
อ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (3) การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
จะกระท าได้แต่เฉพาะกรณีที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องด าเนินการเอง แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการเองได ้(4) หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่ในการวินิจฉัยและด าเนินการตามประกาศนี้ 
 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง การท าความตกลง
ร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ก าหนด
หลักการส าคัญในการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่ง
ขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้หากเป็นพ้ืนที่ติดต่อกัน 
และประชาชนในพื้นท่ีนั้นได้รับประโยชน์จากการท าบริการสาธารณะนั้นโดยตรง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
เป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง 
หรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพ่ือเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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2. ลักษณะและกรอบการประสานแผนพัฒนา 
 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดอาจก าหนดกรอบการประสานโครงการพัฒนา
ที่มาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้ประโยชน์ 
และได้ท าความตกลงกันไว้ หมายถึง โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปจะต้อง
ด าเนินการร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 
 2. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา หมายถึง โครงการพัฒนาที่มี
ขนาดของโครงการใหญ่ ใช้งบประมาณจ านวนมากและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้           
โดยโครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ได้ 
 3. ความซับซ้อนของโครงการ ที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ หมายถึง โครงการพัฒนาที่ต้องใช้
เทคนิคในการด าเนินการตามโครงการค่อนข้างสูง หรือเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการก ากับ
ดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการถึงจะบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ 
 4. โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิสังคม หมายถึง โครงการ
พัฒนาที่ด าเนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ท าให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 
หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี สภาพความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชนใน      
วงกว้างเกินพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด  หมายถึง การป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยที่เกิดในวงกว้าง เช่นอุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟป่า  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือป้องกันภัย
ดังกล่าว หรือภัยอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน  การก่อความไม่สงบ การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดไม้ท าลายป่าหรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด เป็นต้น  
 6. อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการหรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง        
การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด  
 7. องค์ประกอบอ่ืนๆ ของสภาพพื้นที่ ตามความจ าเป็น หมายถึง ความแตกต่างในสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ ที่ส่งผลให้การด าเนินโครงการพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ
ดังกล่าวตามความจ าเป็น 
 

3. การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1. การประสานส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลและเมืองพัทยา ประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ/จังหวัด แล้วแต่กรณี และให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดน าโครงการที่ผ่านกระบวนการคณะกรรมการดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เห็นว่ามีความ
เหมาะสมและจ าเป็นในการพัฒนาจังหวัดโดยองค์รวม ตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมื่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้บรรจุโครงการประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี       
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทุกแห่งได้ทราบในเวลาอันสมควร  
โดยมิชักช้า 
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 2. การประสานส าหรับจังหวัด 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเมืองพัทยา ประสานโครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) และให้จังหวัด          
น าโครงการที่ขอประสานบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและจ าเป็นในการพัฒนาจังหวัดโดย
องค์รวมตามศักยภาพของจังหวัด และเมื่อจังหวัดได้จัดท าแผนปฏิบัติการ/แผนประจ าปีของจังหวัดแล้วให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือได้วางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป 
 

4. รายละเอียดอื่นๆ 
 ให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ/จังหวัด ในส่วนที่เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการฯ ปรับใช้กรอบระยะเวลาตามปฏิทินการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี            
(พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสมของระยะเวลา 
 

---------------------------- 
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เค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

----------------------- 
 
ส่วนที่ 1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 
 1. ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน   
 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
  1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
  3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
  4. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  6. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์     
 

ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  2. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
  3. ข้อเสนอแนะในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดในอนาคต 
 

*************************** 
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(ร่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

(พ.ศ. 2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวดั....................... 

----------------------- 
 
ส่วนที่ 1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 
 1. ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   
  1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนาทั่วไป  
   .........................................................................................................................................................  
   ......................................................................................................................................................... 
  1.2 การประเมินผลการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปปฏิบัติ 
   ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   ......................................................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................................... 
 2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน  
  2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 
   ......................................................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................................... 
  2.2 ผลกระทบ 
   ......................................................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................................... 
 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
  3.1 ปัญหาและอุปสรรค 
   ......................................................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................................... 
  3.2 การด าเนินงานที่ผ่านมา 
   ......................................................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................................... 
  3.3 แนวทางการแก้ไข 
   ......................................................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
  1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
   ................................................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................................ 
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
   ................................................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................. ...................................
  
  3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
   3.1 แผนพัฒนาภาค 
     ........................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
   3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
    ........................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
   3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
    ........................................................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
  4. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ............................................................................................................................. 
   4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ............................................................................................................................. 
   4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ............................................................................................................................. 
   4.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ............................................................................................................................. 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ............................................................................................................................. 
   5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ............................................................................................................................. 
   5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ............................................................................................................................. 
   5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ............................................................................................................................. 
   5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ............................................................................................................................. 
  6. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
   6.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) 
    ............................................................................................................................. .......................... 
   6.2 แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั (พ.ศ. 2561-2564) 
    ............................................................................................................................. .......................... 
   6.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) 
    ........................................................................................................................................ ...............  
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ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   (อธิบายถึงข้อมูลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด น ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้และเกิดผลอย่างไรในภาพรวมของจังหวัด) 
   ............................................................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................................................... 
  2. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
   (ผลจากการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ เกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ 
   และเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งเชิงสถิติต่าง ๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา อธิบาย) 
   ................................................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................................ 
  3. ข้อเสนอแนะในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดในอนาคต 
   3.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
    ............................................................................................................................. ............................ 
    ............................................................................................................................. ............................ 
   3.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ 
    .................................................................................................................................. ....................... 
    ....................................................................................................... .................................................. 
 

---------------------------- 
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เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี

(พ.ศ. 2561-2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

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

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 
 1. สรุปผลการด้าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2557-2560    
 2. ผลที่ได้รับจากการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560   
 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด้าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
 

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  3 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น    
  

ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
  4. ข้อเสนอแนะในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

*************************** 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
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(ร่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี
(พ.ศ. 2561-2564) 

ของ......................................อ าเภอ............................จงัหวัด...................... 
 

----------------------------------- 
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต้าบล  
   .................................................................................................................................................... 
  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
   .................................................................................................................................................... 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
   .................................................................................................................................................... 
  1.4 ลักษณะของดิน  
   .................................................................................................................................................... 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้้า  
   .................................................................................................................................................... 
  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม ้  
   .................................................................................................................................................... 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  
    .................................................................................................................................................... 
  2.2 การเลือกตั้ง  
    .................................................................................................................................................... 
 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร  
    .................................................................................................................................................... 
  3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 
    .................................................................................................................................................... 
 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
    .................................................................................................................................................... 
  4.2 สาธารณสุข 
    .................................................................................................................................................... 
  4.3 อาชญากรรม 
    .................................................................................................................................................... 
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  4.4 ยาเสพติด  
    .................................................................................................................................................... 
  4.5 การสังคมสงเคราะห์  
    .................................................................................................................................................... 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
    .................................................................................................................................................... 
  5.2 การไฟฟ้า  
    .................................................................................................................................................... 
  5.3 การประปา 
    ....................................................................................................................................................  
  5.4 โทรศัพท์  
    .................................................................................................................................................... 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    .................................................................................................................................................... 
 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร  
    .................................................................................................................................................... 
  6.2 การประมง  
    .................................................................................................................................................... 
  6.3 การปศุสัตว์  
    .................................................................................................................................................... 
  6.4 การบริการ  
    .................................................................................................................................................... 
  6.5 การท่องเที่ยว   
    .................................................................................................................................................... 
  6.6 อุตสาหกรรม  
    .................................................................................................................................................... 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    .................................................................................................................................................... 
  6.8 แรงงาน  
    .................................................................................................................................................... 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
   .................................................................................................................................................... 
  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
   .................................................................................................................................................... 
  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 
   .................................................................................................................................................... 
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  7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
   .................................................................................................................................................... 
 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  8.1  การนับถือศาสนา  
    .................................................................................................................................................... 
  8.2  ประเพณีและงานประจ้าปี  
    .................................................................................................................................................... 
  8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  
    .................................................................................................................................................... 
  8.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
    .................................................................................................................................................... 
 9. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  9.1  น้้า 
    .................................................................................................................................................... 
  9.2  ป่าไม้  
    .................................................................................................................................................... 
  9.3  ภูเขา  
    .................................................................................................................................................... 
  9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
    .................................................................................................................................................... 
 10. อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
    .................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 
 1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
  1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ   
   .................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................... 
  1.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    .................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................... 
 2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
  2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส้าคัญ 
   .................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................... 
  2.2 ผลกระทบ 
   .................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................... 
 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
   .................................................................................................................................................... 
   ........................................................................................................ ............................................
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
    .................................................................................................................................................... 
   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
    ....................................................................................................................................................    
   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    ....................................................................................................................................................  
   1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    .................................................................................................................................................... 
    (อ่ืนๆ กรณีมีความสัมพันธ์/สอดคล้องกับ THAILAND 4.0 ถ้ามีระบุด้วย) 
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2.1 วิสัยทัศน์  
     .................................................................................................................................................... 
   2.2 ยุทธศาสตร์ 
     .................................................................................................................................................... 
   2.3 เป้าประสงค์ 
     .................................................................................................................................................... 
   2.4 ตัวชี้วัด  
     .................................................................................................................................................... 
   2.5 ค่าเป้าหมาย 
     .................................................................................................................................................... 
   2.6 กลยุทธ์ 
     .................................................................................................................................................... 
   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
     .................................................................................................................................................... 
   2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     .................................................................................................................................................... 
  3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     (ใช้การวิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
     ................................................................................................. ................................................... 
   3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
     .................................................................................................................................................... 
 
 
 



หน้า 7 | 
 

    
    
  3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา............................ พ.ศ. 2561-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า
อปท. 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

แผนงาน 

ผ ล ผ ลิ ต /
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ยุทธศาสตร ์

แผนงาน 
 

แผนงาน 

 
แผนงาน 

 
แผนงาน 

 
แผนงาน 

 
แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

แผนงาน 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

แ ผ นพัฒน า
เ ศรษฐกิ จ ฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

แบบ ยท. 01 
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   3.4 แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic  map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

แบบ ยท. 02 

 
วิสัยทัศน์ 

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

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

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 

 
แผนงาน 

 
แผนงาน 
 

แผนงาน 

 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
เป้าประสงค์ 

 

แผนงาน 

 

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
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   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  
 

 

 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

แบบ ยท. 03 
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม .............. .............. .............. .............. .............. 
 
หมายเหตุ : 1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน 
   ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน มีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้ 
 2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ้าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม เป็นต้น 
 3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ้าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
(ชื่อ อปท.) ................................................................. 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................  
 1.1 แผนงาน................................................................................ ........................................................................ 

  
หมายเหตุ 1. แบบ ผ.01 เป็นแบบส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ  ที่ต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่าย 
 2. แบบ ผ.01 ให้เรียงล้าดับต่อจากแบบ ผ.07 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           

           
           
           
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
(ชื่อ อปท.) ................................................................. 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................  
 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................ 

 
หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02 เป็นแบบส้าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ที่ตอ้งลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อน้าไปจัดท้างบประมาณรายจ่าย 
  (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถน้าไปจัดท้าหรือด้าเนินการตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ) 
 2. แบบ ผ.02 ให้เรียงล้าดับต่อจากแบบ ผ.01 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

            
            

            
            
            
รวม .............โครงการ - - ……… ……… ……… ……… - - -  

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (ชื่อ อปท.) ................................................................. 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................  
 1.1 แผนงาน................................................................................. ........................................................................ 

 
หมายเหตุ 1. แบบ ผ.03 เป็นแบบส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด) และลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 2. ส้าหรับ อบต./เทศบาล ให้ส่งแบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กับ 
  คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ้าเภอ ตามเวลาที่ก้าหนด 
 3. ส้าหรับเมืองพัทยาให้ส่งแบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กับคณะกรรมการ 
  ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด ตามเวลาที่ก้าหนด 
 4. แบบ ผ.03 ให้เรียงล้าดับต่อจากแบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           

           
           
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอ..................................จังหวัด................................. 

 

 

      ลงชื่อ...........................................................เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนฯ                                           ลงชื่อ................................................ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ 
            (.........................................................)                                                                                                (...................................................) 
            ปลัด...............................................                                                                     นายก.............................................. 
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
      ลงชื่อ...............................................................                                                                                          ลงชื่อ.......................................................... 
            (............................................................)                                                                                                 (.......................................................) 
            ท้องถิ่นอ้าเภอ.....................................                                                                        นายอ้าเภอ............................................ 
หมายเหตุ 1.  ให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ้าเภอ ประชุมพร้อมกลั่นกรอง แล้วจัดเรียงล้าดับความส้าคัญของโครงการลงในแบบ ผ.03/1 พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบตามแบบ 
 2. ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดบัอ้าเภอ เป็นผู้มหีน้าที่จัดสง่โครงการพฒันาที่ขอประสาน โดยใช้เลขหนงัสือของหน่วยงานของประธานฯ 

ที่ ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่ขอ 

ประสาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

               
               
รวม     ........โครงการ - - ……… ……… ……… ……… - - - 

แบบ ผ. 03/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด.................. 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................  
 1.1 แผนงาน................................................................................ ........................................................................ 

 
หมายเหตุ 1. แบบ ผ.04 เป็นแบบส้าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด น้าโครงการที่ อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ 
  บริหารส่วนจังหวัด 
 2. แบบ ผ.04 ให้เรียงล้าดับต่อจากแบบ ผ.03 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

            
            

            
            
            
รวม .............โครงการ - - ……… ……… ……… ……… - - -  

แบบ ผ. 04 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

 (ชื่อ อปท.) ................................................................. 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................... ............................................. 
 1.1 แผนงาน................................................................................ ........................................................................ 

 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.05 เป็นแบบส้าหรับประสานโครงการพฒันาจังหวัดที่ อบต./เทศบาล/อบจ. และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏบิัต ิ
  ราชการประจา้ป ี
 2. ส้าหรับ อบต./เทศบาลตา้บล ให้เสนอผ่านอ้าเภอ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง 
 3. ส้าหรับเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/ อบจ.  และเมืองพัทยา เสนอผ่านจังหวัด เพื่อพิจารณากลั่นกรอง 
 4. กรณี อปท.ไม่มีการประสานแผนฯ กับจังหวัด ก็ไม่ต้องดา้เนนิการตามแบบนี้ 
 5. แบบ ผ.05 ให้เรียงล้าดับต่อจากแบบ ผ.03 หรือ แบบ ผ.04 แล้วแต่กรณี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           
           
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 05 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

 (ชื่อ อปท.) ................................................................. 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................  
 1.1 แผนงาน................................................................................ ........................................................................ 

 
หมายเหตุ 1. การลงงบประมาณเพื่อเป็นการประมาณการที่อาจใช้จ่าย ซึ่งในทางปฏิบัติไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในรูปของตัวเงิน) และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน 
  อื่นๆ แต่อย่างใด 
 2. แบบ ผ.06 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถน้าไปจัดท้าหรือด้าเนินการตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 3. แบบ ผ.06 ให้เรียงล้าดับต่อจากแบบ ผ.05 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           

           
           
           
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 06 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

(ชื่อ อปท.) ................................................................. 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร ์
  1.1 แผนงาน.............. 
  1.2 แผนงาน.............. 
                ฯลฯ 

          

รวม           
2) ยุทธศาสตร ์
  2.1 แผนงาน................ 
  2.2 แผนงาน................ 
                ฯลฯ 

          

รวม           
3) ยุทธศาสตร ์
3.1 แผนงาน............... 
3.2 แผนงาน............... 
                ฯลฯ 

          

รวม           
รวมท้ังสิ้น           

 
หมายเหตุ : แบบ ผ.07 บัญชสีรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ให้น้าไปไว้เปน็แผ่นแรกของแบบ ผ. ตา่งๆ (ผ.07-ผ.01-ผ.02 จนสุดทา้ย ผ.08) 
 
 

แบบ ผ. 07 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
(ชื่อ อปท.) ............................................................ 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           
           
           
           
           

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

หมายเหตุ 1. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ้าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจา้ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชน่ แผนงานการศึกษา แผนงาน 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ เป็นตน้ 
 2. หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฎตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ 
  ตามหลักการจ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น คา่ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
 3. ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑต์ามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวสัดุและ 
  ครุภัณฑ์ตามหลักการจ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น ครุภัณฑ์สา้นักงาน ครุภัณฑก์ารศึกษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เป็นตน้ 
 4. วัตถุประสงค์ ให้บอกถึงการวางแผนไว้เพื่อต้องการท้าอะไร ซึ่งจะส่งผลที่คาดว่าจะได้รบั เป็นตน้ 
 5. เป้าหมาย (ผลผลิตของครภุัณฑ์) แสดงรายละเอียด จ้านวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จ้าเปน็ เปน็ต้น 
 6. แบบ ผ.08 ให้เรียงล้าดับต่อจากแบบ ผ.06 

แบบ ผ. 08 
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ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   ......................................................................... ................................................................................ 
  .................................................................................................... ..................................................... 
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   ......................................................................... ................................................................................ 
   ..................................................................................................................................... .................... 
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
   3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    -  โดยใช้แบบส้าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ (1) แบบตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงาน (Performance Indicators) (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 
& Norton  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) (4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบ
เชิงเหตุผล หรือ Logical Model (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)        
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าหนดขึ้น 
ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
    -  เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา  (Time) เป็นไปตามท่ีก้าหนดไว้หรือไม่ 
    -  ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
    -  วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
    -  ผลกระทบ (Impact) 
    .................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................. 
 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบน้าไปสู่อนาคต 
   (เช่น จะท้า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
   ................................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................  
  4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    (รวมถึงองค์ประกอบส้าคัญของข้อมูลเพื่อน้าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
    ............................................................................................................................. ...................... 
    ........................................................................................................ ........................................... 
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หลักเกณฑ์ แนวทาง รายละเอียดอ่ืน ๆ 
ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

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

1. แบบส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 1.1 องค์การบริหารส่วนต้าบล เทศบาล และเมืองพัทยา จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามแบบ ผ.01,
ผ.02, ผ.03, ผ.05, ผ.06, ผ.07 และ ผ.08 
 1.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามแบบ ผ.01, ผ.02, ผ04, ผ05,     
ผ.06,ผ.07 และ ผ.08 
 1.3 องค์การบริหารส่วนต้าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา ใช้กรอบแนว
ทางการเขียนโครงการตามแบบ ข้อ 1 และ 2 แล้วแต่กรณี อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
    รายละเอียดโครงการล้าดับที่ ............. 
   (1) ชื่อโครงการ  
  (2) หลักการและเหตุผล  
  (3) วัตถุประสงค์  
  (4) เป้าหมาย/ผลผลิต  
  (5) พ้ืนที่ด้าเนินการ  
  (6) วิธีด้าเนินการ  
  (7) ระยะเวลาด้าเนินการ  
  (8) งบประมาณด้าเนินการ  
  (9) ผลลัพธ์ (รวมถึงการติดตามและประเมินผล) 
  (10) ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1.4 การเรียงล้าดับหรือการจัดหน้าส้าหรับแบบ ผ. ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  เริ่มต้นด้วย แบบ ผ.07 - ผ.01 – ผ.02 – ผ.03 – ผ.04 – ผ. 05 – ผ.06 – และจบที่ ผ.08 
 

2. โครงการอุดหนุนในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 กรณีตามแบบ ผ.02 ส้าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน นั้นต้อง 
 2.1  ให้ระบุอย่างชัดเจนว่า ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์
จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุนอย่างไร ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงทางตรงและทางอ้อมด้วย 
 2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระบุถึงความส้าคัญของโครงการที่ขอรับอุดหนุนหรืออุดหนุนให้ว่า   
มีความส้าคัญกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
 2.3 แบบ ผ.02 เป็นแบบส้าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน ที่ต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีมิได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ืออุดหนุนแก่หน่วยงานที่
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ขอรับเงินอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถน้าไปจัดท้าหรือด้าเนินการตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายได้ ไม่ว่า
กรณีใดๆ 
 

3. กรณีที่มีเหตุจ าเป็นในการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ้าเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ยกเว้นหรือผ่อนผันนั้น ในการด้าเนินการดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยต้องแสดงเหตุผล ดังนี้ 
 1. การยกเว้น 
   1.1 เหตุแห่งการยกเว้นคืออะไร ถ้าไม่ยกเว้นจะเกิดผลเสียหายต่อราชการอย่างไร ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนอย่างไร  
   1.2 ระบปุระเด็นหรือลักษณะของการยกเว้นอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
   1.3 ผลของการปฏิบัติเมื่อยกเว้นแล้ว สามารถวัดได้ในเชิงประจักษ์ 
   1.4 กรณีการขอยกเว้น หากมีเวลาเกี่ยวข้อง ต้องระบุเวลาให้ชัดเจน จากวันใด เดือนใด พ.ศ. ใด 
ถึงเวลาใด และต้องท้าแผนปฏิบัติการในการท้างานเสนอตามกรอบเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย 
   1.5 กรณีอ่ืนๆ ที่จ้าเป็น 
 2. ผ่อนผัน/ขยายเวลา 
   1.1 เหตุแห่งการขอผ่อนผัน/ขยายเวลาคืออะไร ถ้าไม่ผ่อนผัน/ขยายเวลา จะเกิดผลเสียหายต่อ
ราชการอย่างไร ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร  
   1.2 ระบปุระเด็นหรือลักษณะของการขอผ่อนผัน/ขยายเวลาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม  
   1.3 ผลของการปฏิบัติเมื่อผ่อนผัน/ขยายเวลาแล้ว สามารถวัดได้ในเชิงประจักษ์ 
   1.4 กรณีการขอเป็นเวลา ระยะเวลา ต้องระบุเวลาให้ชัดเจน จากวันใด เดือนใด พ.ศ. ใด ถึงเวลาใด 
และต้องท้าแผนปฏิบัติการในการท้างานเสนอตามกรอบเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย 
   1.5 กรณีอ่ืนๆ ที่จ้าเป็น 
 3. เหตุอื่นๆ 
   3.1 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอยกเว้นหรือผ่อนผัน/ขยายเวลาการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ต้องมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหรือกรอบของแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจ้าปีของจังหวัดด้วย 
   3.2 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอยกเว้นหรือผ่อนผัน/ขยายเวลาการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กันด้วย 
 

4. กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 4.1 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หัวหน้าส่วนการบริหารงานถัดไป ท้าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและให้รองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนการบริหารงานถัดไปเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 4.2 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้ด้าเนินการตามข้อ 4.1 ให้รองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนการบริหารถัดไปท้าหน้าที่ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 4.3 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นให้สัดส่วนของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวตาม
สัดส่วนจากผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในท้องถิ่นนั้น ให้ครบถ้วนตามจ้านวน 
ทั้งนี้ให้สัดส่วนหญิงและชายมีจ้านวนเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน  
 

5. ปรับปรุงสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอ าเภอ  ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง ทันต่อสภาวการณ์และสามารถปฏิบัติได้จริงของการประชาคมท้องถิ่น
ส้าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.2/ ว 0600            
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท้าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 
มกราคม 2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  จึงปรับปรุงเฉพาะสัดส่วนระดับอ้าเภอ ดังนี้ 

สัดส่วนระดับอ าเภอ 
(ตาม ว 0600 ลว 29 มกราคม 2559) 

สัดส่วนระดับอ าเภอ 
(ใหม่) 

(9) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล/ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ในเขตอ้าเภอ ทุกคน 

(9) คัดเลือกจากหัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้ อ้านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล/ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล 
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตอ้าเภอๆ ละ ไม่เกิน 5 คน 

(10) ผู้อ้านวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
อ้าเภอ ทุกคน 

(10)  คัด เลื อกจากผู้ อ้ านวยการโรง เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตอ้าเภอๆ ละ ไม่เกิน 5 คน 

(11) คัดเลือกจากผู้อ้านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน 
หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน
เขตอ้าเภอนั้น จ้านวน 5  คน 

(11) คัดเลือกจากผู้อ้านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน 
หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน
เขตอ้าเภอๆ ละ ไม่เกิน 5  คน 

(13) ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน  
(อสม.) ในเขตอ้าเภอ ทุกคน 

(13) คัดเลือกจากประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ้าหมู่บ้าน  (อสม.) ในเขตอ้าเภอๆ ละไม่เกิน 5 คน 

(14) ประธานสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     
(อ.ป.พ.ร.) ในเขตอ้าเภอ ทุกคน (อ.ฟ.พ.ร.) 

(14) คัดเลือกจากประธานสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในเขตอ้าเภอๆ ละไม่เกิน 5 คน 

(15) ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 
ในเขตอ้าเภอ ทุกคน 

(15) คัดเลือกจากประธานคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอ้าเภอๆ ละไม่เกิน 10 คน 

(16) ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/
เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป 
เป็นต้นในเขตอ้าเภอนั้น ทุกคน 

(16) คัดเลือกจากประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่ม
เกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/
กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ในเขตอ้าเภอๆ ละไม่เกิน 10 คน 

(19) ประธานชมรมผู้สูงอายุทุกต้าบล ทุกชุมชน ในเขต
อ้าเภอ ทุกคน 

(19) คัดเลือกจากประธานชมรมผู้สูงอายุทุกต้าบล   
ทุกชุมชน ในเขตอ้าเภอๆ ละไม่เกิน 10 คน 

  ส าหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่นครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ใช้สัดส่วนร้อยละ 60   
กรณีประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละ 60 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ให้ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ต่อไปได้ โดยให้ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นโดยละเอียด ไว้ในรายงานการประชุม 
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6. แบบส าหรับแผนการด าเนินงาน 
  แบบ ผด. 01 ซึ่งเป็นแบบ บัญชีจ้านวนโครงการและงบประมาณ “แนวทางการพัฒนา” ให้เปลี่ยนเป็น 
“แผนงาน”  
  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ้าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
 

7. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) 
 เป็นแบบที่ก้าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
    ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
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   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที่ 12   5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก้าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
  3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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  4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต้าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ้านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ้าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด้าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท้า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส้าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ้านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิ เคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด้าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น้าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก้าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด้าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ .ศ.  2557 -2560 เ ช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส้าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด้าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์  
3 . 1  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 . 2  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก ร ปก คร อง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  แ ละ เ ช่ื อม โ ย งห ลั ก ปร ะช า รั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0  

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด  และเ ช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอ้านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด้าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน้าไปสู่ผลส้าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก้าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ีวัด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น้าไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น้าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต /
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 
 

 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน้าไปสู่การจัดท้า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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  5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก้าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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  6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน้ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ้านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ้านวนที่ด้าเนินการจริงตามที่ได้
ก้าหนดไว้เท่าไหร่ จ้านวนที่ไม่สามารถด้าเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ้านาจหน้าที่ท่ีได้ก้าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด้าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน้าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด้าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ้านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด้าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด้าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด้าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน้าไปสู่การ
จัดท้าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก้าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
ชั ด เ จ น น้ า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โคร งการมี ความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โคร งการมี ความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด้าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก้าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มี วั ตถุ ประสงค์ ชั ด เจน (clear objective)  โครงการต้ องก้ าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด้าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ้านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด้าเนินงาน และระยะเวลาด้าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท้าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเ ชิง เปรียบเทียบ เ ช่น ด้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก้าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก้าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรื อกา ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด้าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด้าเนินการเองหรือร่วมด้าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค้านึงถึงหลักส้าคัญ 5 ประการในการ
จัดท้าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก้าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่้ากว่าร้อยละห้าของการน้าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ /เทศบัญญัติ เ งินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5 . 1 1  มี ก า ร ก้ า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก้าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก้าหนดความพึงพอใจ 
การก้าหนดร้อยละ การก้าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด้าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค้านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด้าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส้าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด้าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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 7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก้าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) ก้าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
  7.1 ใช้แบบส้าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton   
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก้าหนดไว้หรือไม่ 
  7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  7.5 ผลกระทบ (Impact) 

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


