
 
 
 

บทนํา 
           ตามพระราชบัญญัติสภาตาํบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 

พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและชั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) การจดัทาํแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ประกอบกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไข

เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0810.3/ว 6046 ลงวันที ่19 

ตุลาคม 2561 เรือ่ง ซักซอมแนวทางการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเรื่องการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซ่ึงไดกาํหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาที่ในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทาํ

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน 

รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฎิบัติใหบรรลุวตัถุประสงคตามโครงการพฒันาที่กําหนดไวในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

        เพื่อใหการปฎิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงไดจดัทําคูมือการการจดัทํา เปลี่ยนแปลง และแกไข

แผนพฒันาทองถ่ิน ของเทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ เพื่อใหประชาชนไดทราบถึงชั้นตอนการดําเนินการ

ดังกลาว      
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1. นิยาม 
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)

พ.ศ. 2561 

                     1. แกไขคําวา แผนพัฒนาทองถ่ิน เปน แผนพัฒนาทองถ่ิน และ แผนพัฒนา เปน แผนพัฒนา

ทองถ่ิน เพื่อใหหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.

2560 

                     2.แกไขวาระการดาํรงตําแหนงของสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนภาคราชการและ

หรือรัฐวิสาหกิจ ผูแทนประชาคมทองถ่ิน ในคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ผูแทนประชาคมทองถ่ินใน

คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินจากอยูในตาํแหนงคราวละสองป เปนอยูในตําแหนงคราวละสี่ป 

                     3.การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และ

ประชาคมทองถ่ิน 

                     4.การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

                     5.การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาํริ งานพระ

ราชพิธี รัฐพิธีนโยบายและนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

                     6.การประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 

แกไขจากอยางนอยปละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป เปนอยางนอยปละ

หน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

     

2. ความหมาย 

                      แผนพัฒนา หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                      แผนพัฒนาทองถิ่น หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่กําหนด 

วิสัยทัศนประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตวัชีว้ัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกบัแผนพัฒนา

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา

ตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่

จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการ

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 



 
 
 

                      การทบทวนแผนพัฒนา หมายความวา การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แกไข ลักษณะ

เหมือนตอนจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน มีการประชาคมทองถ่ินแลวแตกรณ ีประชุมคณะกรรมการ และสภาฯให

ความเห็นชอบกอนประกาศใช 

                      การแกไขแผนพัฒนา หมายความวา (ไมใชสาระสาํคัญ) หมายถึง การแกไขขอผิดพลาด โดย

ตองไมทําใหวตัถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป การแกไขขอความ เชน คําผิด สระผิด การแกไข

ชื่อ 

                      การเพ่ิมเติมแผนพัฒนา หมายความวา การเพิ่มโครงการ ครุภัณฑ กลาวคอืไมมีโครงการ 

ครุภัณฑในแผนพัฒนาทองถ่ินที่จะดําเนินการ และ  อปท.เห็นวาเปนอํานาจหนาที่ เพื่อประโยชนของประชาชน

ที่สําคัญมีงบประมาณ จะดําเนินการ ใหเพิ่มเติมแผน 

                      การเปลี่ยนแปลง (สาระสําคัญ) หมายความวา การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิม

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน มีโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน แตไมตรงชองปที่จะมาจัดทาํงบประมาณ หรือ

ตรงชองป แตวัตถุประสงค สาระสําคัญเปลี่ยน เชน ความยาวของถนนเกินจากแผน ประเภทของถนน จากถนน

ลูกรัง มาเปนถนน คสล. เวลา สถานที่ กวาง ยาว สูง ลึก เปลี่ยนแปลงแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3.ชั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2548 ท่ีแกไขเพ่ิมเติม

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 ขอ 7 (ใหยกเลิกขอความในขอ 17 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาํ

แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2548 และใหใชขอความตอไปน้ีแทน) 

         (1)คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชมุประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ 

เพื่อแจงแนวทางพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของ

ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฎิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนว

ทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพฒันาจากหนวยงานตางๆและขอมูลใน

แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาํแผนพฒันาทองถ่ิน 

        (2)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อ

จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

        (3)คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

        (4)ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัตริางแผนพัฒนาทองถ่ิน และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล สาํหรับ องคการบริหารสวนตําบล ให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาองคการบริหารสวนตาํบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลว

ผูบริหารจึงพจิารณาอนุมตัิและประกาศใชแผนพฒันาทองถ่ินตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
(นายกฯ เปนประธาน) 

จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน 
สวนราชการและหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนฯ 

(ปลัด อบต.เปนประธาน) 
จัดทํารางฯแผนพัฒนาเพือ่เสนอ 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
พิจารณารางแผนพัฒนาเพื่อเสนอ

ผูบริหารทองถ่ิน 

กรณีเทศบาล 
 

 
 

กรณี อบต. 
 

ผูบริหารทองถ่ิน
พิจารณาอนุมตัิรางฯ

และประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
 

ผูบริหารทองถ่ินเสนอ
รางตอสภา อบต.ให

ความเห็นชอบกอนแลว
ผูบริหารทองถ่ินจึง
พิจารณาอนุมตัิและ

ประกาศใช 
 



 
 
 

4.ชั้นตอนในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2548 ท่ีแกไข

เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 9 (ใหยกเลิกความในขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และใหใชขอความตอไปน้ีแทน) 

               เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

              (1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทาํรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติม

พรอมเหตุผลและความจาํเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

              (2)คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติม 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบล

พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวยเมื่อ

แผนพัฒนาทองถ่ินเพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหาร

ทองถ่ินประกาศใช 

             ขอ 22/2 ในกรณีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินที่เกี่ยวของกับโครงการพระราชดาํร ิ

งานพระราชพิธี รัฐพธิ ี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบล

พิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย และ

เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับ แตวันที่ไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ทองถ่ินดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการท่ีเปนนโยบายของ อบต.หรือไมเคย

มีในแผนพัฒนาฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนฯทํา

รางแผนพัฒนาฯที่เพิ่มเตมิพรอมเหตุผลและ

ความจาํเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ

ประชาคมทองถ่ิน 

สภา อบต.พิจารณาให

ความเห็นชอบ 

โครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี

นโยบายรัฐบาล และนโยบาย 

ผูบริหาร 

ผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศใชพรอมทั้งปด

ประกาศใหประชาชน

ทราบ 
กรณี อบต. 

กรณี เทศบาล 



 
 
 

5.ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2548 ท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 10(ใหเพิ่มขอความตอไปน้ีเปนขอ 22/1 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2548) 

              เพื่อประโยชนของประชาชนการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ินสําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการ

บริหารสวนตาํบลพิจารณาใหความเห็นชอบกอน 

             เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบรหิารสวนตาํบลแลว ใหสงแผนพัฒนา

ทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณา

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

กรณี อบต. กรณี เทศบาล 

สภา อบต.พิจารณาให

ความเห็นชอบ 

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช

พรอมทั้งปดประกาศให

ประชาชนทราบ 



 
 
 

6.ขั้นตอนในการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2548 ท่ีแกไข

เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 8 (ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนวรรคสองของขอ 21 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2548) 

             ขอ 21 การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

              เมื่อผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินที่แกไขแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบ

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมทั้งแจงสภาทองถ่ิน อาํเภอ และ

จังหวัดทราบดวย 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาให

ความเห็นชอบการแกไข

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

ปดประกาศใหประชาชนทราบ 

แจงสภาฯ 

อําเภอ 

จังหวัด 



 
 
 

การประชุมประชาคม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําแผนชุมชน/หมูบาน 

            ให สํานัก/กอง/สวน ที่รับผิดชอบดานการพัฒนาชุมชนรวบรวมและนําขอมูลที่ไดจากชมุชน/หมูบาน

มาประสานกับผูรับผิดชอบในการจดัทําแผนพัฒนาทองทองถ่ิน เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

            การประชุมประชาคมสามารถดําเนินการพรอมกันกับการประชมุเพื่อจัดทําแผนชุมชน/หมูบานได 

            ประชาคม หมายถึง การรวมกลุมของประชาชน/ชุมชนเพื่อดําเนินกิจกรรมเคลื่อนไหวและผลักดัน

การพัฒนาทองถ่ิน ใหดาํเนินงานบรรลุเปาหมายทีว่างไวภายใตกระบวนการรวมคิด รวมทํา และรวมตัดสนิใจ 

            ประชาคมทองถ่ิน เปนการรวมกลุมทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่

เพื่อผลักดันใหเกิดการพฒันาทองถ่ิน ตามหลักการรวมคดิ รวมทาํ รวมตัดสินใจและรวมรับผิดชอบ 

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

                 -กรณี อบต.          หมายถึง      ประชาคมหมูบาน และ ประชาคมตาํบล 

                  -กรณ ีทต.            หมายถึง      ประชาคมชุมชน และ ประชาคมชุมชนตําบล 

                  -กรณ ีทม.            หมายถึง      ประชาคมชุมชน และ ประชาคมชุมชนเมือง 

                  -กรณ ีทน.            หมายถึง      ประชาคมชุมชน และ ประชาคมชุมชนนคร 

                  -กรณ ีอบจ.          หมายถึง      ประชาคมอําเภอ และ ประชาคมจังหวดั 

การจัดประชุมประชาคม 

           1.ตรวจสอบองคประกอบของประชาคมตามสัดสวนที่กําหนด 

           2.เตรียมหัวขอการประชุม (จัดทาํวาระ) 

           3.เตรียมการบันทึกการประชุม สมุดบันทึกการประชุมควรแยกกนั 

           4.เตรียมทีมงาน วัสดุอุปกรณที่จําเปน 

           5.เตรียมขอมูลพื้นฐานแตละหมูบาน/ชุมชน 

           6.เตรียมสถานที่ประชุม 

           7.เตรียมการเชิญกรรมการประชาคม และผูเกี่ยวของ รวมถึงการประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชน

ทั่วไปในพื้นที่เปาหมาย 

 



 
 
 

8.ประธานการประชุมประชาคมควรเปน คือ นายก อบต. (ในฐานะประธานคณะกรรมการพฒันา

ทองถ่ินหรือผูที่ไดรับมอบหมาย) 

9.ตองรักษาเวลาและดาํเนินการใหเปนไปตามระเบียบวาระ 

10.เนนการลงมติในแตละประเด็นใหชัดเจนเพื่อใชเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 

 

รูปแบบการจัดประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

 
1.)ความหมายของการประชาคมทองถิ่นสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

          การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปไดมาพบปะกันตามกําหนดนัดหมายมารวม

ปรึกษาหารือเพื่อรวมกันคิดอยางมีวตัถุประสงคมีระเบียบวิธีและเวลาที่กําหนดใหเพื่อแลกเปลี่ยนความรู 

ความคดิเพื่อแกไขปญหาในทองถ่ิน 

           การประชุมประชาคมทองถิ่น หมายถึง การที่บุคคลที่อยูในทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ไดมาประชุมกันเพื่อรวม คิดรวมทํารวมตดัสินใจรวมตรวจสอบรวมรับประโยชนรวมแกไขปญหาปรึกษาหารือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

2)ประชาคมทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบล 

                     (1) ประชาคมหมูบาน หมายถึงการประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยูในหมูบาน เพื่อรวมคิด

รวมทาํรวมตัดสินใจรวมตรวจสอบรวมรับประโยชนรวมแกไขปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อ

แกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงองคการบรหิารสวน

ตําบลมีหนาที่จัดใหมีการประชุมประชาคมหมูบานทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตาํบล 

                            การประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทาํแผนพฒันาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบลใหใชสัดสวนระดับหมูบาน ซ่ึงสัดสวนที่เขารวมประชุมโดยรวมจะตองไมนอยกวารอยละ 60 กรณทีี่จัด

ใหมีการประชุมเพื่อประชาคมหมูบานครั้งแรก สดัสวนที่เขารวมประชุม ครั้งแรกไมครบรอยละ 60 ในการ

ประชุม ครั้งตอไปใหใชสดัสวนที่เขารวมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ขององคการบรหิารสวน

ตําบล แตตองไมนอยกวารอยละ 20 ระยะเวลาในการกาํหนดประชุมประชาคมหมูบานใหเปนไปตามความ

เหมาะสมขององคการบริหารสวนตาํบลน้ันๆ 

                      (2) ประชาคมตําบล หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยูในตําบล เพือ่รวมคดิ

รวมตดัสินใจรวมตรวจสอบรวมรับประโยชนรวมแกไขปญหา ปรึกษาหารอื แลกเปลี่ยนเรียนรู  เพือ่แกปญหา

สําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงองคการบริหารสวนตาํบลมีหนาที่

จัดใหมีการประชุมประชาคมตําบล (ทุกหมูบาน) 

                            การประชุมประชาคมตําบล เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบลใหใชสัดสวนระดับตําบลซ่ึงสัดสวนที่เขารวมประชุมโดยรวมจะตองไมนอยกวารอยละ 60 กรณีที่จดัใหมี



 
 
 

การประชุมเพื่อประชาคมหมูบานครั้งแรก สัดสวนที่เขารวมประชุม ครั้งแรกไมครบรอยละ 60 ในการประชุม 

ครั้งตอไปใหใชสัดสวนที่เขารวมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพื้นทีข่ององคการบริหารสวนตําบล แต

ตองไมนอยกวารอยละ 20 ระยะเวลาในการกําหนดประชุมประชาคมหมูบานใหเปนไปตามความเหมาะสม

ขององคการบริหารสวนตําบลน้ันๆ 

                      การประชุมประชาคมหมูบาน การประชุมประชาคมตําบล วิธกีารประชุม การนําเสนอ

ขอมูลการประชุม รูปแบบและวิธีการประชุมตําบลในการประชุมประชาคมหมูบาน การประชุมประชาคม

ตําบล ใหดาํเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และนําระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มาบังคับโดยอนุโลม 

                      การประชุมประชาคมตําบล ตองผานกระบวนการประชุมประชาคมหมูบานทุกหมูบาน

กอนทุกครั้ง 

                      การคัดเลือกสัดสวนประชาคม ใหนายกองคการบรหิารสวนตาํบลรวมกับรองนายก

องคการบริหารสวนตําบลทุกคน ปลัดองคการบรหิารสวนตาํบล หัวหนาสวนการบริหารขององคการบริหาร

สวนตําบล ระดับหัวหนาสํานัก ผูอาํนวยการกอง และรองปลัดองคการบรหิารสวนตาํบล (ถามี) รวมกัน

คัดเลือกสัดสวนการประชุมประชาคมสัดสวนระดบัหมูบานและสัดสวนระดับตําบล 

 

 

 

 

 

  


