


























































 

 

แนวทางปฏิบัติรองรับการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน 
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 

(ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
___________________ 

  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพ่ือให้การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนา 
ในระดับพ้ืนที่เกิดประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 โดยให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๑. การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
1.1 กลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  

- แผนพัฒนาหมู่บ้าน กรณีหมู่บ้านที่มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 
เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุม 
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551  

-  แผนชุมชน  กรณีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  ที่ ไม่มีก านัน ผู้ ใหญ่บ้ าน  
ให้คณะกรรมการชุมชนรับผิดชอบจัดท าแผนชุมชน  

ให้ที่ท าการปกครองอ าเภอเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสนับสนุนภารกิจ ได้แก่ การเป็นวิทยากรฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้านด้านวิทยากรแผนชุมชน การสนับสนุนข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค และข้อมูลโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการวางแผนงาน (CIA) 

1.2 กระบวนการและรูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  
(1) คณะกรรมการหมู่บ้าน พิจารณาก าหนดวันที่เหมาะสมในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 

และให้นายอ าเภอรับทราบวันในการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านเสนอ โดยอ าเภอ
แจ้งให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินการในพ้ืนที่เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วย  
โดยขั้นตอนการด าเนินการจัดท าเวทีประชาคมให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติของกรมการปกครอง (เอกสาร 1) 

(2) คณะกรรมการชุมชน พิจารณาก าหนดวันที่เหมาะสมในการจัดเวทีประชาคมชุมชน 
โดยขอความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติแล้ว 
ให้แจ้งคณะกรรมการชุมชน และส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วย 
โดยขั้นตอนการด าเนินการจัดท าเวทีประชาคมให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ทั้งนี้ คณะกรรมการชุมชนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากการปรับปรุงค าสั่งตามแนวทางดังกล่าว ให้มีระยะเวลาคงเหลือ 
ในการด ารงต าแหน่งตามวาระของค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสาร 2) 

(3) รูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้น าข้อมูลจากเวทีประชาคม
หมู่บ้านและชุมชน ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) มาใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญแผนงาน/โครงการ  
ตามรูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านที่กรมการปกครองก าหนด (เอกสาร 3) และรูปแบบการจัดท าแผนชุมชน
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด (เอกสาร 4) 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
2.1 กลไกการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ให้คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ 

(ก.บ.ต.) เป็นกลไกหลักในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล โดยให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอด าเนินการจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้ง ก.บ.ต. และให้นายอ าเภอลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง ซึ่งการก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.ต. และตัวอย่างค าสั่ง ก.บ.ต. เป็นไปตามที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด (เอกสาร 5) 

/2.2 กระบวนการและรูปแบบ 
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2.2 กระบวนการและรูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
(1) ให้ ก.บ.ต. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาต าบล จ านวน 7,036 ต าบล ในส่วนพ้ืนที่ 

ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 219 ต าบล  (กรณีไม่มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถือว่าเป็นการจัดท าแผนเช่นเดียวกับ 
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  

(2) รูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ให้ ก.บ.ต. จัดท าแผนพัฒนาต าบลตามรูปแบบ 
ที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด (เอกสาร 6) 

3. การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ 
3.1 กลไกการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ ให้คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ 

(ก.บ.อ.) เป็นกลไกหลักในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ โดยให้อ าเภอด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ก.บ.อ.  
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง ซึ่งการก าหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.อ.  
และตัวอย่างค าสั่ง ก.บ.อ. เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด ทั้งนี้ ก.บ.อ. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากการ
ปรับปรุงค าสั่งตามแนวทางดังกล่าว ให้มีระยะเวลาคงเหลือในการด ารงต าแหน่งตามวาระของค าสั่งแต่งตั้ง 
ก.บ.อ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสาร 7) 

3.2 กระบวนการและรูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  
(1) ให้ ก.บ.อ. น ากรอบทิศทางการพัฒนาอ าเภอและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมา

เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ และแผนความต้องการระดับอ าเภอ โดยก าหนดให้แผนพัฒนา 
อ าเภอมีระยะเวลาสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ ก าหนดให้แผนพัฒนาอ าเภอและ             
แผนความต้องการระดับอ าเภอต้องด าเนินการในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 

(2) แผนพัฒนาอ าเภอให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการ
ประกาศใช้ โดยให้ที่ท าการปกครองจังหวัดยกร่างค าสั่ งแต่งตั้ งคณะท างานกลั่นกรองแผนพัฒนาอ าเภอ  
เสนอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดพิจารณาก่อนเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ
และลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จ่าจังหวัดเป็นคณะท างานและเลขานุการ 
ท าหน้าที่หลักในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะท างานฯ และผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล 
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัด เป็นคณะท างานและเลขานุการร่วม โดยให้นายอ าเภอเข้าชี้แจงข้อมูล
แผนพัฒนาอ าเภอแต่ละอ าเภอต่อคณะท างานกลั่นกรองแผนพัฒนาอ าเภอในการประชุมคณะท างาน 
และเมื่อคณะท างานฯ ได้พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาอ าเภอแล้ว จะน าเข้าการประชุม ก.บ.จ. เพ่ือทราบ  
ทั้งนี้ ค าสั่งคณะท างานฯ เป็นไปตามที่กรมการปกครองก าหนด และห้วงเวลาของการเสนอแผนพัฒนาอ าเภอ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบผ่านคณะท างานกลั่นกรองแผนพัฒนาอ าเภอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมิถุนายน (เอกสาร 8) 

(3) รูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ ให้ ก.บ.อ. จัดท าแผนพัฒนาอ าเภอและแผน
ความต้องการระดับอ าเภอตามรูปแบบที่กรมการปกครองก าหนด (เอกสาร 9) 

4. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
กลไกการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับผิดชอบจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                                               

5. การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ให้ส านักงานจังหวัดให้ความส าคัญกับปัญหาความต้องการ 
ของประชาชนในพ้ืนที่และการประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ โดยพิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการ  
ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาจังหวัดตามความเหมาะสม 

/6. การประสานแผน... 



 

 

-3- 
 

6. การประสานแผนและห้วงระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนา (เอกสาร 10) 
6.1 แผนพัฒนาหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

ส่งให้ประธานคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ประธาน ก.บ.ต.) ณ ที่ท าการปกครองอ าเภอ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  

6.2 แผนชุมชน คณะกรรมการชุมชนด าเนินการจัดท าแผนชุมชนส่งให้ประธาน
คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ประธาน ก.บ.ต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ความรับผิดชอบ ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  

6.3 แผนพัฒนาต าบล คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ด าเนินการ 
จัดท าแผนพัฒนาต าบลส่งให้คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ) ผ่านทางส านักงานอ าเภอ  
และจัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนาส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ความรับผิดชอบ ระหว่างเดือน
มีนาคม – เมษายน  

6.4 แผนพัฒนาอ าเภอ  
      (1) ให้ ก.บ.อ. จ าแนกแผนงานหรือโครงการระดับอ าเภอในความรับผิดชอบของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนา ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 
เดือนพฤษภาคม 

      (2) ให้ ก.บ.อ. จัดส่งแผนพัฒนาอ าเภอที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบแล้วให้
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ระดับอ าเภอในทิศทางการพัฒนาเดียวกัน  

      (3) ให้ ก.บ.อ. จัดส่งแผนความต้องการระดับอ าเภอให้ ก.บ.จ. (ผ่านทางส านักงานจังหวัด) 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของจังหวัดหรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น ๆ ภายในเดือนมิถุนายน 

6.5 แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาโครงการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขอรับการประสานโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือโครงการของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือบรรจุไว้ ในแผนพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมทั้งตรวจสอบโครงการดังกล่าวเพ่ือไม่ให้โครงการซ้ าซ้อนกับแผนพัฒนาจังหวัด 
และแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น และให้จัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนา เพ่ือจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ ในช่วงเดือนกรกฎาคม  

6.6 แผนพัฒนาจังหวัด จังหวัดโดยคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
น าแผนพัฒนาอ าเภอและแผนความต้องการระดับอ าเภอ รวมทั้งประสานข้อมูลแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือประกอบการ 
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน  
โดยน าหลักเกณฑ์ แนวทางและปฏิทินที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) จะก าหนด 
ในแต่ละปีงบประมาณมาพิจารณาประกอบด้วย โดยให้ส านักงานจังหวัดรายงานผลการเชื่อมโยงและประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนที่เข้าสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดตามแบบที่ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด และรายงานให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ (เอกสาร 11) 

7. การประเมินแผนพัฒนา (เอกสาร 12) 
7.1 แผนพัฒนาหมู่บ้าน ให้ที่ท าการปกครองอ าเภอด าเนินการประเมินผลแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ตามแบบที่กรมการปกครองก าหนด และรายงานให้ที่ท าการปกครองจังหวัด เพ่ือรายงานให้กรมการปกครองทราบ  
 

/7.2 แผนชุมชน... 
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7.2 แผนชุมชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประเมินผลแผนชุมชนตามแบบ 
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด และรายงานให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบ  

7.3 แผนพัฒนาต าบล ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอด าเนินการประเมินผลแผนพัฒนา
ต าบลตามแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด และรายงานให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ  

7.4 แผนพัฒนาอ าเภอ ให้ที่ท าการปกครองจังหวัดด าเนินการประเมินผลแผนพัฒนาอ าเภอ
ตามแบบท่ีกรมการปกครองก าหนด และรายงานให้กรมการปกครองทราบ  

8. การสนับสนุนการด าเนินการ 
8.1 การด าเนินการของคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ก.บ.ต. และ ก.บ.อ. 

หรือการด าเนินการอ่ืนใดที่เป็นไปภายใต้ระเบียบฯ ให้หน่วยงานหลักซึ่งรับผิดชอบในการจัดท าแผน 
ในแต่ละระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม 

8.2 จังหวัด ส่วนราชการในพ้ืนที่ รัฐวิสาหกิจในพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
พิจารณาน าโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาอ าเภอ แผนความต้องการระดับอ าเภอ แผนงานโครงการ
ระดับต าบล แผนงานหรือโครงการระดับหมู่บ้านและชุมชน ไปประกอบการจัดตั้งค าของบประมาณหรือจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามอ านาจหน้าที่  โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับต้น เนื่องจากเป็นแผนงาน
โครงการที่ผ่านกระบวนการประชาคมของประชาชนในพื้นที่ 

9. การก ากับดูแล 
9.1 ให้นายอ าเภอมีหน้าที่ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าในการประสานแผนพัฒนาหมู่บ้าน  

แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ เพ่ือให้การ
ด าเนินการตามระเบียบนี้เกิดผลสัมฤทธิ์  

9.2 เพ่ือให้การประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่เกิดผลสัมฤทธิ์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่กับทุกภาคส่วน และสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(2) ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการประสาน
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ 

(3) การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(4) พิจารณาให้หน่วยงานใดเป็นผู้ด าเนินการ ในกรณีที่มีความซ้ าซ้อนกันในเรื่อง

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ด าเนินการ หรือโครงการ 
9.3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล และให้ค าแนะน าเพ่ือให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับจังหวัด เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
************** 
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เอกสาร 1 



การจัดท าเวทปีระชาคมหมู่บ้าน  
_________________ 

1. คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชุมพิจารณาก าหนดวันที่ เหมาะสมในการจัดท าเวทีประชาคม  
เมื่อก าหนดวันในการจัดท าเวทีประชาคมแล้ว ให้แจ้งอ าเภอทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันจัด 
เวทีประชาคม 

2. อ าเภอรับทราบวันจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านแจ้ง แล้วให้อ าเภอ 
แจ้งหมู่บ้านให้เตรียมความพร้อมในการจัดท าเวทีประชาคม และมีหนังสือถึงส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ทราบวันจัดท าเวทีประชาคม พร้อมส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ เช่น ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ ส านักงานเกษตรอ าเภอ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เป็นต้น  ทั้งนี้ ให้นายอ าเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักร่วมกันในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและเข้าร่วมการจัดท า 
เวทีประชาคมทุกหมู่บ้าน 

3. เมื่อจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน ให้ผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบผู้มีสิทธิเข้าร่วมลงคะแนนในการประชุม
ประชาคม คือ ต้องเป็นราษฎรที่มีภูมิล าเนาในหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน  

4. การจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านจะต้องประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนครัวเรือน 
ที่อาศัยอยู่จริง โดยเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านอย่างน้อยครัวเรือนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมเกินร้อยละ 50 
ของจ านวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง 

ในกรณีการประชุมครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง โดยเป็นผู้มีสิทธิ์
เลือกผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านเรียกประชุมครั้งที่ 2 ใหม่อีกครั้ง ภายใน 7 วัน นับจากประชุมครั้งแรก โดยในการประชุมครั้งที่ 2 นี้ 
หากมีตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมประชุมไม่ถึงร้อยละ 50 ก็ให้ถือว่าเป็นการจัดท าเวทีประชาคม และให้ด าเนินการ
ประชุมต่อไปได้ 

5. ในการนับคะแนนให้ถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน มีคะแนนเสียงคนละ 1 เสียง  และในกรณีที่มี
เสียงเท่ากัน ให้ผู้ใหญ่บ้านมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด พร้อมทั้งให้ราษฎรผู้เข้าร่วมเวที
ประชาคมทุกคนลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง 

6. เมื่อเวทีประชาคมหมู่บ้านลงมติในเรื่องใดแล้ว ให้คณะกรรมการหมู่บ้านประกาศให้ราษฎร 
ในหมู่บ้านทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านในเรื่องนั้น ๆ ทั้งนี้ มติประชาคม
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ  

7. คณะกรรมการหมู่บ้านจะต้องจัดท าสรุปการประชุม ลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบประจ าต าบล ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้าร่วมเวทีประชาคม 
และแจ้งให้อ าเภอทราบ 

8. ราษฎรในหมู่บ้านผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านจ านวนไม่น้อยกว่าสิบคนอาจลงลายมือชื่อท าหนังสือ
เสนอความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมหรือประโยชน์สาธารณะของหมู่บ้านต่อคณะกรรมการหมู่ บ้าน
เพ่ือให้มีการพิจารณาในคณะกรรมการก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องน าเรื่องดังกล่าวบรรจุเข้าวาระการ
ประชุมในคราวต่อไป 

************* 
ส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง 

 โทร 0 2629 8306 ต่อ 507  



แนวทางการจัดประชุมประชาคมชุมชนเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนฯ  
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท า/ทบทวนแผนชุมชน 

_________________ 

1. คณะกรรมการชุมชนประชุมพิจารณาก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมประชาคมเพ่ือก าหนด 
แนวทางการพัฒนาชุมชนฯ และขอความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้าอย่างน้อย  
7 วัน ก่อนการประชุมประชาคมฯ 

2. เมื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นชอบวันเวลาในการจัดประชุมประชาคมฯ  ให้แจ้ง
ประธานกรรมการชุมชน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม และมีหนังสือแจ้งส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ทราบถึงวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมประชาคมชุมชนพร้อมส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม 

3. ในการประชุมประชาคมชุมชนเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
ในการจัดท า/ทบทวนแผนชุมชน ให้ประธานกรรมการชุมชนจัดให้มีการลงชื่อในวันประชุม พร้อมตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะประชาชนในชุมชน โดยพิจารณาจากเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (อายุ 18 ปี 
บริบูรณ์ในวันประชุมประชาคมชุมชน) และมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตชุมชนหรืออาศัยอยู่ในชุมชนนั้นไม่น้อยกว่า 
6 เดือน กรณีที่ผู้ที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตชุมชนจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา  
จัดท า/ทบทวนแผนชุมชน 

4. ในการประชุมประชาคมชุมชนเพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาชุมชนฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ 
จัดท า/ทบทวนแผนชุมชน กรณีมีผู้มาประชุมน้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ประธานกรรมการชุมชมเรียกประชุมใหม่อีกครั้ง
ภายใน 5 วันนับจากครั้งแรก โดยในการประชุมครั้งที่  2 หากมีผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ถือว่า 
ครบองค์ประชุม และด าเนินการประชุมประชาคมในชุมชนต่อไป 

5. นอกจากการประชุมประชาคมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
ในการจัดท า/ทบทวนแผนชุมชน เมื่อประชุมลงมติในเรื่องใดแล้วให้ประธานกรรมการชุมชนแจ้งให้ประชาชน  
ในชุมชนทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติตามมติของการประชุม ทั้งนี้  มติดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบ
กฎหมายของทางราชการ 

6. ให้คณะกรรมการชุมชนจัดท าสรุปรายงานประชุมและลงนามรับรองโดยประธานกรรมการชุมชน 
พร้อมแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  

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

 

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โทร 0 2241 9000 ต่อ 2122-4 

    
 

 

เอกสาร 2 



 

 

 

 

   

 - ตรวจสอบสิทธิผู้เข้ารว่มประชุม 

    ตามคุณสมบัติที่ก าหนด 

 - นับองค์ประชุม 

 - ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงรายมือชื่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการชุมชนก าหนดวัน เวลา และสถานที่ และแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นลว่งหน้า 7 วัน 

ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบวัน เวลา สถานที่  

ในการประชุมประชาคม 

ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้ง
คณะกรรมการชุมชน 
เตรียมการประชุม 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

แจ้งส่วนราชการ 

และส่งผูแ้ทนเข้ารว่ม 

ประธานกรรมการชุมชน 

เรียกประชุมประชาคม 

ประชุมประชาคมมีผู้เข้าร่วม ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
สามารถเปิดประชุมได้ 

ประชุมประชาคมมีผู้เข้าร่วม 
ประชุมไม่ถึงร้อยละ 50 ให้จัด

ประชุมใหม่ภายใน 5 วัน 

เรียกประชุมฯ ครั้งที่ 2  
หากไม่ถึงร้อยละ 50 ให้เปิดประชุมได ้

ท าสรุปการประชุม 

ประธานกรรมการชุมชนลงนามรับรอง 

แจ้งมติที่ประชุมประชาคม 

ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

แนวทางการประชุมประชาคมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนฯ  

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท า/ทบทวนแผนชุมชน 



 
แจ้งผลการประชุมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกีย่วขอ้ง 

ง 



วิธีการการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน 
๑. ให้เทศบาลต าบลกรณีไม่มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ก าหนดให้มีการจัดประชุม

ประชาคมในชุมชน เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน จ านวน ๙ คน ส าหรับระยะเวลาในการจัดประชุมดังกล่าว
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้น พิจารณาตามความเหมาะสมและค านึงถึงห้วงระยะเวลาของการจัดท า 
และประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน การจัดท าและประสานแผนพัฒนาต าบล และการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาอ าเภอด้วย 

๒. ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ต้องให ้ความยินยอมและมีผู้รับรอง ๒ คน  

๓. เมื่อได้คณะกรรมการชุมชนครบตามจ านวน ๙ คน ให้คณะกรรมการคัดเลือกกันเองเป็นประธาน
กรรมการ ๑ คน รองประธานกรรมการ ๑ คน และเลขานุการ ๑ คน ให้คณะกรรมการชุมชนมีวาระ ๔ ปี หากวาระ 
การด ารง ต าแหน่งของกรรมการชุมชนที่พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึง ๑๘๐ วัน  
จะไมค่ัดเลือกกรรมชุมชนแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ และให้คณะกรรมการชุมชนปฏิบัติหน้าที่เท่าที่เหลืออยู่ 

๔. ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนตามที่ได้รับการคัดเลือก  
จากการประชุมประชาคม ทั้งนี้  ให้แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือช่วยเหลือในการจัดท าแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 

 
คุณสมบัติคณะกรรมการชุมชน 

๑. เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ ๑๘ ปี บริบูรณ์ในวันคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน) 
๒. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตชุมชนและอาศัยอยู่จริงติดต่อกันจนถึงวันคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน 

ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 
 

ลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการชุมชน 
๑. ติดยาเสพติดให้โทษ 
๒. ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช 
๓. เป็นบุคคลล้มละลาย 
๔. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
๕. ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระท า

โดยประมาท 
 

การพ้นจากต าแหน่ง 

๑. ตาย 
๒. ครบวาระ 
๓. ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ลาออก 
๔. คณะกรรมการชุมชนมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการชุมชน

ที่มอียู่เนื่องจากประพฤติเสื่อมเสีย 
 
 

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



ค าสั่ง เทศบาลต าบล / เทศบาลเมือง / เทศบาลนคร 

ที่..................../.................... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน................... 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการบูรณาการจัดท าแผนและ
ประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ภาค และประเทศไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว 
ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 398 เรื่องการจัดตั้งชุมชนย่อยเพ่ือพัฒนาเทศบาล 
และสุขาภิบาล ลงวันที่ 18 มีนาคม 2531 และ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ ว856 ลงวันที่ 
12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ดังนี้ 
 1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................ประธานกรรมการ  
 2. นาย/นาง/นางสาว............................................................................... ..............รองประธานกรรมการ 
 3. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................กรรมการ  
 4. นาย/นาง/นางสาว........................................................................................ .....กรรมการ 
 5. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................กรรมการ  
 6. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................กรรมการ  
 7. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................กรรมการ  
 8. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................กรรมการ  
 9. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................กรรมการและเลขานุการ  
 10. พนักงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ...................................................................ผูช้่วยเลขานุการ  
        การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ให้คณะกรรมการชุมชนมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปในชุมชนและข้อมูลอื่นๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนชุมชน 
 2. จัดท าแผนชุมชนที่สะท้อนถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ๓. แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมแผนชุมชน 
 ๔. ด าเนินการทบทวนแผนชุมชนเป็นประจ าทุกปี 
 ๕. ติดตามและประเมินผลแผนชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าหรือ 
  ทบทวนแผนชุมชนในครั้งต่อไป 

๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
               สั่ง ณ วันที่.............................. 
                                           

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ : องค์ประกอบคณะกรรมการชุมชนที่มีอยู่ เดิมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะครอบวาระ  
ทั้งนี้ องค์ประกอบคณะกรรมการชุมชนเดิมก าหนดไว้ ๙ คน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าไม่เหมาะสม
สามารถปรับแก้ได้ตามควสมเหมาะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดได้ตามความเหมาะสม 
(ทั้งนี้ คณะกรรมการชุมชนซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากการปรับปรุงค าสั่งตามแนวทางดังกล่าว ให้มีระยะเวลาคงเหลือในการด ารงต าแหน่งตามวาระของค าสั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 



๑ 

 

เทศบาลเทศบาลต าบลท่ีไม่มีก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2 /ว 68 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547  

จ านวน 39 เทศบาลต าบล ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้  
 

ล าดับ รายช่ือเทศบาล สถานะปัจจุบัน 
1 เทศบาลต าบลท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลเมือง 
2 เทศบาลต าบลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมือง 

3 เทศบาลต าบลชุมแพ อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมือง 

4 เทศบาลต าบลท่าใหม่ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมือง 

5 เทศบาลต าบลบางคล้า อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา คงเดิม 
6 เทศบาลต าบลหลังสวน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เทศบาลเมือง 
7 เทศบาลต าบลแหลมฉบัง อ าเภอแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เทศบาลนคร 
8 เทศบาลต าบลวัดสิงห์ อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท คงเดิม 
9 เทศบาลต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง คงเดิม 

10 เทศบาลต าบลปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลเมือง 
11 เทศบาลต าบลโนนสูง อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา คงเดิม 
12 เทศบาลต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลเมือง 
13 เทศบาลต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลเมือง 
14 เทศบาลต าบลปากแพรก อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คงเดิม 
15 เทศบาลต าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เทศบาลเมือง 
16 เทศบาลต าบลสุไหงโก-ลก อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เทศบาลเมือง 
17 เทศบาลต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลเมือง 
18 เทศบาลต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เทศบาลเมือง 
19 เทศบาลต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี คงเดิม 
20 เทศบาลต าบลตะลุบัน อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เทศบาลเมือง 
21 เทศบาลต าบลท่าเรือ อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คงเดิม 
22 เทศบาลต าบลเจ้าเจ็ด อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คงเดิม 
23 เทศบาลต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมือง 
24 เทศบาลต าบลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เทศบาลเมือง 
25 เทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง คงเดิม 
26 เทศบาลต าบลโคกส าโรง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี คงเดิม 
27 เทศบาลต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เทศบาลเมือง 
28 เทศบาลต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ คงเดิม 
29 เทศบาลต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คงเดิม 
30 เทศบาลต าบลอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คงเดิม 
31 เทศบาลต าบลอรัญญประเทศ อ าเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เทศบาลเมือง 



๒ 

 

ล าดับ รายช่ือเทศบาล สถานะปัจจุบัน 
32 เทศบาลต าบลแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เทศบาลเมือง 
33 เทศบาลต าบลพระพุทธบาท อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี คงเดิม 
34 เทศบาลต าบลหนองแค อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เทศบาลเมือง 
35 เทศบาลต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมือง 
36 เทศบาลต าบลนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมือง 
37 เทศบาลต าบลป่าโมก อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง คงเดิม 
38 เทศบาลต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คงเดิม 
39 เทศบาลต าบลพิบูลมังสาหาร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมือง 

 
 

สรุป : เทศบาลต าบลที่ไม่มีก านันผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 39 แห่ง มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
 1. เทศบาลต าบลคงสถานะเดิม จ านวน 16 แห่ง 
 2. เทศบาลต าบลที่ยกสถานะเป็นเทศบาลเมือง จ านวน 22 แห่ง 
 3. เทศบาลต าบลที่ยกสถานะเป็นเทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง 
 

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

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



 

 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ประจ าปี พ.ศ. ......................... 

 

บ้าน.......................หมู่ท่ี.................ต าบล................. 

อ าเภอ....................................................จังหวัด.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาหมู่บ้าน มีมติเห็นชอบและรับรองแล้ว       
เม่ือวันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ….......….. 

 

 

      (ลงชื่อ) ................................................................ 
                (...........................................................) 
                       ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน  

 

 
 

 

 

ภาพที่แสดงถึงอัตลักษณ์หรือความเป็นหมู่บ้าน 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม – การลงวันที่  / เดือน น้ันขอให้ลงวันที่ 
จัดประชาคมเพ่ือพิจารณาแผนหมู่บ้าน แล้วมีมติเห็นชอบและ
รับรอง พร้อมประกาศใช้ ก าหนดให้อยู่ในระหว่างเดือน ม.ค. – 
ก.พ. ของทุกปี เสร็จแล้วลงลายมือของประธานคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

 

เอกสาร 3 



สารบัญ 

         หน้า 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

       

ส่วนที่  2  การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินศักยภาพของหมู่บ้าน (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม)
 2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน หรือสภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง) 
 2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส ภัยคุกคาม) 
 2.3 เป้าหมายการพัฒนา 
 2.4 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชมุชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการวางแผนงาน (CIA) 
                       (หากมี) 
   
ส่วนที่  3  สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน 
  

ส่วนที่  4  โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน (เรียงล าดับตามความส าคัญ)   
 

ส่วนที่  5  การทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 

ส่วนที ่ 6   เรื่องอ่ืน ๆ (ท่ีเห็นว่าส าคัญและควรบรรจุไว้ในเล่มแผนพัฒนาหมู่บ้าน) 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้าน...................หมู่ที่..........................ต าบล………................... 

อ าเภอ.......................................   จังหวัด........................................... 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

1. แผนที่หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

3. พื้นที่ทั้งหมด ไร่  หรือ ................................. ตารางกิโลเมตร พิกัด GPS………………………………………. 

4. อาณาเขต 
    หมู่ที.่..............ตั้งอยู่ในต าบล........................อ าเภอ.................. จังหวัด...............ห่างจากอ าเภอ................. 
ไปทางทิศ...............  ................กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด......................ไปทางทิศ...........................กิโลเมตร     
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ    ติดต่อกับ................................................. 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ................................................. 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ................................................. 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ................................................. 

5. ลักษณะภูมิประเทศ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………................................... 

 

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม – แผนที่หมู่บ้านน้ัน สามารถวาดขึ้นเอง หรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยท า 
ขึ้นก็ได้ ตามความถนัดและรวดเร็ว แต่ต้องมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังน้ี 

1. แสดงอาณาเขตติดต่อ (ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก) 
2. ถนนในหมู่บ้านสายหลัก (ลาดยาง คอนกรีต ลูกรัง ดิน) 
3. แหล่งน้ าธรรมชาติ (แม่น้ า ห้วย หนอง คลอง บึง สระ) ขนาดของแหล่งน้ า 
4. แหล่งน้ าประปา  บ่อบาดาลสาธารณะ ขนาดของแหล่งน้ า 
5. สถานที่ราชการ (วัด โรงเรียน สถานีอนามัย ป้อมต ารวจ ศูนย์เด็กฯ มัสยิด 

หอกระจายข่าว ศาลาหมู่บ้าน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ศูนย์รวบรวมข้อมูลหมู่บ้าน) 
6. ที่ท าการ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. 

 



 
6. ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านตาม จปฐ. และ กชช.2ค. 
  เช่น ข้อมูลประชากรตามช่วงอายุ ข้อมูลผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านการศึกษา
การประกอบอาชีพ การว่างงาน เป็นต้น  
   
 
 
 

ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินศักยภาพของหมู่บ้าน (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม)  
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน หรือสภาพแวดล้อมภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง) จะท าให้หมู่บ้านทราบถึง
จุดเด่น และข้อเสียเปรียบของหมู่บ้าน 
 (1) จุดอ่อน Weakness คือ ลักษณะหรือข้อด้อยของหมู่บ้านเม่ือเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน  (เป็นปัจจัยภายในที่
หมู่บ้านสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้)  
  (1.1) .....................................................................................................  
  (1.2) .............................................................................. ....................... 
 (1.3) .....................................................................................................  

 (2)  จุดแข็ง Strength คือ ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเม่ือเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน  (เป็นปัจจัย
ภายในที่หมู่บ้านสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้) 
  (2.1) .....................................................................................................  
  (2.2) ................................................................................. .................... 
 (2.3) .....................................................................................................  
  
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก จะท าให้หมู่บ้านทราบถึงโอกาสและ
อุปสรรคการท างานของหมู่บ้าน 
 (1) โอกาส Opportunity (ปัจจัยภายนอกที่เป็นผลบวกที่หมู่บ้านไม่สามารถควบคุมได้) 
  (1.1) ..................................................................... ................................  
  (1.2) ........................................................................ ............................. 
 (1.3) .....................................................................................................  
 (2) อุปสรรค Threat (ปัจจัยภายนอกท่ีเป็นผลลบท่ีหมู่บ้านไม่สามารถควบคุมได้) 
  (2.1) .....................................................................................................  
  (2.2) ................................................................................... .................. 
  (2.3) .....................................................................................................  
  
 

ค าอธิบายเพิ่ ม เติม  – หมู่ บ้ านสามารถสื บค้ นข้ อมู ล จปฐ. และ กชช.2ค. ได้ ที่ 
http://ebmn.cdd.go.th/ โดยสามารถเลือกใช้ข้อมูลที่จ าเป็นได้ตามความเหมาะสม  

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม– หมู่บ้านสามารถวิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็ง 
โดยระบุแยกออกเป็นด้าน ๆ  ได้ดังน้ี 
 • ด้านเศรษฐกจิ  

• ด้านสังคม (เด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสการศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม) 
 • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 • ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
 • ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 • ด้านสาธารณสขุ 
 

http://ebmn.cdd.go.th/


 

2.3 เป้าหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน์ , Vision) ของหมู่บ้าน  
(เป้าหมายการพัฒนา คือ เป้าหมายในอนาคตท่ีหมู่บ้านต้องการที่จะเป็น) 
ตัวอย่าง 
  - เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด พึ่งพาตนเองตามวิถีพอเพียง  
  - หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/ เชิงวัฒนธรรม/ เชิงวิถีเกษตรอินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการวางแผนงาน (CIA) 
(หากมี) 
 หมู่บ้านสามารถน าโปรแกรม CIA มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าน เพ่ือสะท้อนสภาพปัญหาและ
จุดเด่นของหมู่บ้านได้ โดยการใช้ฐานข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค. กรอกลงในโปรแกรมส าเร็จรูปซึ่งโปรแกรม 
จะวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านอาชีพ การจัดการทุนชุมชน การจัดการความเสี่ยงชุมชน  
การแก้ปัญหาความยากจน การบริหารจัดการชุมชน  การใช้โปรแกรมดังกล่าวนอกจากเพ่ือการวิเคราะห์สภาพ
ความเป็นจริงของหมู่บ้านแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการท า SWOT  เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ที่สมบูรณ์และตรงตามข้อเท็จจริงมากที่สุด ทั้งนี้ สามารถขอรับการสนับสนุนข้อมูลการใช้งานโปรแกรมได้จาก
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
 
ตัวอย่าง 
 

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม– วิสัยทัศน์ ที่ดีควรเป็นดังน้ี 
 • ควรเป็นเป้าหมายที่หมู่บ้านอยากให้เป็นในระยะ 3 - 5 ปี ข้างหน้า  

• มีความเป็นไปได้ 
 • เป็นเครื่องมืออ้างอิงในการตัดสินใจเมื่อหมู่บ้านเจอปัญหา 
 • สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ ต าบล อ าเภอ จังหวัด และประเทศ 
 • ประชาชมในหมู่บ้านเข้าใจ และรบัรู ้
 • ข้อความ สั้น ครอบคลุม กระชบั และชัดเจน 
 



 
ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน 
สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน (ตามล าดับความส าคัญ) 
 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1    
2    
3    
4    

 
ตัวอย่าง  

ล าดับ
ความส าคัญ 

ปัญหาและความต้องการ สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข 

1 ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค 
บริโภค 

บ่อบาดาลตื้นเขิน ขาด
แหล่งกักเก็บน้ าถาวร 

ขุดเจาะบ่อบาดาลเดิม 
และสร้างแหล่งเก็บน้ า 

2 ปัญหาด้านสุขภาพ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มี
การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

ก าหนดให้ กม. ด้าน
สาธารณสุข และ อสม. 
เข้าด่วนคัดกรองสุขภาพ
เป็นประจ าทุกเดือน 

3 ปัญหาขยะมูลฝอย ไม่มีการบริหารจัดการคัด
แยกขยะอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

จัดอบรมให้ความรู้การ
บริหารจัดการคัดแยก
ขยะให้กับคนในชุมชน มี
การจัดกิจกรรมแข่งขัน
ในแต่ละคุ้ม 

4 เยาวชนขาดจิตส านึกสาธารณะ ไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เยาวชนมีส่วนร่วม 

จัดกิจกรรมประจ าปีใน
หมู่บ้านโดยเน้นกลุ่ม
เยาวชน รวมถึงเด็กในวัย
เรียน 

 
 
 
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม– การก าหนดประเด็นปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน สามารถกระท า
หลังจากการวิเคราะหข์้อมลูของหมูบ่้าน การระดมความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจาก
ประชาชน เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการที่มากจากการเห็นพ้องต้องกันของทกุภาค
ส่วน นอกจากน้ีหมู่บ้านอาจจะก าหนดแบ่งกลุ่มปญัหาความต้องการ ออกเป็นแต่ละด้าน เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 



ส่วนที่ 4 โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน (เรียงล าดับตามความส าคัญ)  
 
ตัวอย่าง  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ วิธีการด าเนินการ ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ (ระบุ /) หมายเหตุ 

(หน่วยด าเนินการ) 

ท าเอง ท าร่วม หน่วยงาน
อ่ืนท าให้ 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

ด้าน
สังคม 

ด้าน
ทรัพยากรฯ 

ด้านความ
ม่ันคง 

ด้านการ
บริหารจัดการ 

โครงการธนาคาร 
ขยะบุญ 

10,000 /    /    คณะกรรมการหมู่บ้าน/
ประชาชนในหมู่บ้าน 

โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปขยะรีไซเคิล
และขยะชีวภาพ 

15,000  /  / /    คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ าขนาดเล็กเพ่ือ
สาธารณะ 

200,000  /  /     คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรในหมู่บ้าน 

100,000  /  /     คณะกรรมการหมู่บ้าน/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 



 
ส่วนที่ 5 การทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
(ให้หมู่บ้านมีการทบทวนแผนชุมชนระดับหมู่บ้านเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ 
แผนหมู่บ้านเป็นปัจจุบันและมีข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง) 
 

วัน/เดือน/ปี ทบทวนครั้งที่ มติที่ประชุม 
จ านวนผู้เข้าร่วม

ประชุม 
หมายเหตุ 

     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม-ส าหรับภาคผนวกให้แนบเอกสารดังน้ี 

- บันทึกรายงานการประชุม 
- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (เต็มรูปแบบ) 

อาจเลือกจัดท าเฉพาะโครงการอนัดับที่ 1-5 
- สรุปข้อมลู จปฐ. ประจ าปี /ข้อมลู กชช.2ค ประจ าปี 
- ภาพกิจกรรม  
- อื่นๆ ตามความเหมาะสม 
-  ให้หมู่บ้านจัดส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านให้  

ประธานคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ต.) ณ ที่ท าการปกครองอ าเภอ  



ตัวอย่าง แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ชื่อหมู่บ้าน............................... หมู่ที่......... ต าบล................................ 

อ าเภอ.............................. จงัหวัด ................................. 
วันที่........ เดือน........................... พ.ศ. .... 

ณ ............................................ 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล บ้านเลขที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมทั้งสิ้น .................................................. คน 
ลงชื่อ.......................................................... 

ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 
วันที่...... เดือน ................... ปี .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอย่าง แบบรายชื่อผู้แทนส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมประชาคมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  

ชื่อหมู่บ้าน............................... หมู่ที่......... ต าบล................................ 
อ าเภอ.............................. จงัหวัด ................................. 

วันที่........ เดือน........................... พ.ศ. .... 
ณ ............................................ 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

จ านวนผู้แทนส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมประชาคมทั้งสิ้น .................................................. คน 
ลงชื่อ.......................................................... 

ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน 
วันที่...... เดือน ................... ปี .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง บันทึกรายงานการประชุมประชาคมเพื่อบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
ชื่อหมู่บ้าน............................... หมู่ที่......... ต าบล................................ 

อ าเภอ.............................. จงัหวัด ................................. 
วันที่........ เดือน........................... พ.ศ. .... 

ณ ....................................... 
 

เริ่มประชุมเวลา ............................ น. 
 1. เมื่อประชาชนมาพร้อมแล้ว ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน/ประธานคณะกรรมการกลาง
หมู่บ้าน อพป. ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมประชาคมและสรุปข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
 1.1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
  (1) ครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน  จ านวน ..............................ครวัเรือน 
  (2) ผู้แทนครัวเรือนที่เข้าร่วมประชุม จ านวน ................................คน คิดเป็นร้อยละ..... 
 2. ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ข้อมูล/ความต้องการของประชาชนโดย
ขอให้ทุกภาคส่วน คณะท างานทุกด้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. รวบรวมแผน
ฯ ทั้งหมดที่มีในหมู่บ้านและร่วมกันเสนอความต้องการ/โครงการเพ่ิมเติม เพือ่ให้ที่ประชุมประชาคมรวบรวมแผนฯ 
ทั้งหมดท่ีมีในหมู่บ้านและร่วมกันเสนอความต้องการ/โครงการเพิ่มเติม เพื่อให้ที่ประชุมประชาคม 
  - จัดหมวดหมู่ข้อมูล 
  - วิเคราะห์ปัญหาความต้องการจากข้อมูลของหมู่บ้าน 
  - ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของหมู่บ้าน 
  - จัดล าดับความส าคัญของความต้องการของหมู่บ้าน 
  - พิจารณาเสนอแนวทางแก้ไข ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านในอนาคตผ่านโครงการที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
 3. ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล และจัดล าดับความต้องการ/โครงการ ของแผนพัฒนาหมู่บ้าน ดังนี้ 
  1) โครงการที่หมู่บ้านด าเนินการเอง 
   โครงการ.................................................... งบประมาณ................................................  
   โครงการ.................................................... งบประมาณ................................................ 
  2) โครงการที่หมู่บ้านด าเนินการร่วม 
   โครงการ.................................................... งบประมาณ................................................  
   โครงการ.................................................... งบประมาณ................................................  
  3) โครงการที่ให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการให้ 
 4. ปัญหาที่พบในที่ประชุม 
  (1) ................................................................ ..................................................................... 
  (2) ......................................................................................................................... ............ 
  (3) ............................................................................................................................. ........ 
 5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  (1) ............................................................................................................................. ........ 
  (2) .................................................................................................................... ................. 
 
ปิดประชุมเวลา ......................................... น. 
 
 
 



ลงชื่อ ...................................................  
(........................................................) 

                                                                                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
วันที่............ เดือน......................... พ.ศ. .... 

 
ลงชื่อ ...................................................  
    (........................................................) 
  เลขานุการ กม./ คกก.กลาง หมู่บ้าน อพป. 
วันที่............ เดือน......................... พ.ศ. .... 
 
ลงชื่อ ...................................................  
    (........................................................) 
 ผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
วันที่............ เดือน......................... พ.ศ. .... 
 
ลงชื่อ ...................................................  
    (........................................................) 
    ผู้แทนส่วนราชการ 
วันที่............ เดือน......................... พ.ศ. .... 
 
ลงชื่อ ...................................................  
    (........................................................) 
ประธาน กม./ประธาน คกก.กลาง หมู่บ้าน อพป. 
วันที่............ เดือน......................... พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนชุมชน 

ประจ ำปี พ.ศ. ......................... 

เทศบำลเมือง..................../เทศบำลนคร.................... 

อ ำเภอ....................................................จังหวัด.................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมกำรชุมชน...............เทศบำลเมือง..................../เทศบำลนคร....................... ได้ประชุม
พิจำรณำแผนชุมชน มีมติเห็นชอบและรับรองแล้ว เม่ือวันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ….......….. 

 

 

      (ลงชื่อ) ................................................................ 
                (...........................................................) 
       ประธำนกรรมกำรชุมชน  

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

 

 

 

 

 

ภำพที่แสดงถึงอัตลักษณ์หรือควำมเป็นชุมชน 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม – กำรลงวันที่  / เดือน น้ันขอให้ลงวันที่ 
จัดประชำคมเพ่ือพิจำรณำแผนชุมชน แล้วมีมติเห็นชอบและ
รับรอง พร้อมประกำศใช้ ก ำหนดให้อยู่ในระหว่ำงเดือน ม.ค. – 
ก.พ. ของทุกปี เสร็จแล้วลงลำยมือของประธำนคณะกรรมกำร
ชุมชน 

 

เอกสำร 4 



ค ำน ำ 

 

การจัดแผนชุมชนฉบับนี้ มีความส าคัญยิ่งต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการ
จัดการตนเองของคนในชุมชน ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีการค้นหา รวบรวมข้อมูลความรู้ และ
สร้างกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนเชื่อมโยงสอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนเผชิญร่วมกันอยู่ได้ รวมทั้งก่อเกิดการ ค้นหาศักยภาพ      
จากทรัพยากรธรรมชาติ ฝีมือ ทักษะของคนในชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน ลดการพ่ึงพาจากภายนอก 
เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 

ส าหรับกระบวนการทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชน...................................... .....ได้ก่อเกิดจากกลไกของ
คณะกรรมการชุมชน ที่เป็นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน และเทศบาลเมือง.................../เทศบาลนคร
.................... พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนราชการ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันบูรณาการ
ปัญหาและความต้องการจากชุมชน ผ่านเวทีประชาคมชุมชนที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากข้อมูลที่ได้
จากการจัดเก็บน ามาการวิเคราะห์ข้อมูลจนไปสู่การก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อปัญหา
และความต้องการของ โดยก าหนดออกมา 3 กลุ่มโครงการ/กิจกรรม คือ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการได้เอง 
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก และโครงการ/กิจกรรมที่ต้องขอรับการ
สนับสนุนจากภายนอก 

คณะกรรมการชุมชน.................หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนชุมชนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ 
ภาค เอกชน  ภาคประชาสั งคม  และผู้ ที่ เกี่ ยวข้องได้น าไปใช้ ในการประสานเชื่ อมโยงสู่ แผนพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาทุกระดับ เพ่ือการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้อย่างทั่วถึง และอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพ่ึงพาตนเองได้ของชุมชนต่อไป 

 

     คณะกรรมการชุมชน.......................... 
          เดือน................ พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม  

– ค ำน ำที่ร่ำงขึ้นน้ี ชุมชนสำมำรถ
น ำไปปรับแก้ไขเพ่ือควำมสอดคล้อง
กับชุมชนได้ ทั้งน้ีกำรลงเดือนให้
อยู่ ร ะห ว่ ำ ง เดื อน ม ก รำค ม -
กุมภำพันธ์ ของทกุปี  

 



สำรบัญ 

         หน้ำ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

        

ส่วนที ่2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล      
 2.1 วิเคราะห์ปัจจัยภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง) 
 2.2 วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โอกาส ภัยคุกคาม)  
 2.3 วิเคราะห์ปัญหาของชุมชน 
      

ส่วนที่ 3 แผนงำน/โครงกำรของชุมชน    
3.1 แผนงาน/โครงการ เรียงตามล าดับความส าคัญ  
3.2 แผนงาน/โครงการ แยกแต่ละด้าน 

 

ส่วนที่ 4 กำรทบทวนแผนชุมชน 
 

ส่วนที่ 5  เรื่องอ่ืนๆ (ท่ีเห็นว่าส าคัญและควรบรรจุไว้ในเล่มแผนชุมชน) 
 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนชุมชน 
เทศบำลเมือง..................../เทศบำลนคร................... 

อ าเภอ.......................................   จังหวัด........................................... 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

1. แผนที่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ประวัติควำมเป็นมำของชุมชน 

3. พื้นที่ทั้งหมดไร่  หรือ ................................. ตำรำงกิโลเมตร 

4. อำณำเขต 
    ชุมชน...............ตั้งอยู่ในเทศบาลเมือง........../เทศบาลนคร..........อ าเภอ.................. จังหวัด...............ห่าง
จากอ าเภอ................. ไปทางทิศ...............  ................กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด......................ไปทางทิศ
...........................กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ    ติดต่อกับ................................................. 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ................................................. 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ................................................. 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ................................................. 

5. ลักษณะภูมิประเทศ 
 
6. จ ำนวนประชำกรรวมทั้งสิ้น.......คน แยกเป็น  ชาย...........คน  หญิง..........คน  
   6.1  ผู้สูงอำย ุ(อายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป ) รวมทั้งสิ้น.................คน แยกเป็น  
           ชาย.............คนหญิง.............คน 
 6.2 คนพิกำร รวมทั้งสิ้น.............คน แยกเป็น  ชาย..........คน  หญิง..........คน  

7. จ ำนวนครัวเรือน ......... ครัวเรือน 
 

 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม – แผนที่ชุมชนน้ัน สำมำรถวำดขึ้นเอง หรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยท ำ 
ขึ้นก็ได้ ตำมควำมถนัดและรวดเร็ว แต่ต้องมีรำยละเอียดที่ส ำคัญ ดังน้ี 

1. แสดงอำณำเขตติดต่อ (ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก) 
2. ถนนในชุมชนสำยหลัก (ลำดยำง คอนกรีต ลูกรัง ดิน) 
3. แหล่งน้ ำธรรมชำติ (แม่น้ ำ ห้วย หนอง คลอง บึง สระ) 
4. แหล่งน้ ำประปำ  บ่อบำดำลสำธำรณะ 
5. สถำนที่รำชกำร (วัด โรงเรียน สถำนีอนำมัย ป้อมต ำรวจ ศูนย์เด็กฯ มัสยิด 

หอกระจำยข่ำว ศำลำชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ศูนย์รวบรวมข้อมูลชุมชน) 
6. ส ำนักงำนเทศบำลเมือง/เทศบำลนคร 

 



8. กำรประกอบอำชีพ 
 8.1 อำชีพหลักของครัวเรือน 
 8.1.1 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 

8.1.2 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 
 8.1.3 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 
 8.1.4 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 

8.2 อำชีพเสริมหรืออำชีพรอง 
8.2.1 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 

 8.2.2 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 
 8.2.3 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 
 8.2.4 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 

9. ผู้ว่ำงงำน  จ านวน........คน   แยกเป็น 
 9.1 กลุ่มอายุ  13 – 18 ปี      จ านวน...............คน 

9.2 กลุ่มอายุ  19 –  24 ปี     จ านวน...............คน 
9.3 กลุ่มอายุ  25 ปี ขึ้นไป    จ านวน...............คน 

10. ชุมชนมีรายได้..........................บาท/ปี    รายจ่าย............................บาท/ปี 
     มีหนี้สิน....................................บาท/ปี 

11. รำยได้เฉลี่ยของประชำกร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี.....)   จ านวน.............บาท/คน/ป ี
 ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง 30,000 บาท คน/ปี) ปี..... 
 จ านวน............. ครัวเรือน 

12. จ ำนวนกลุ่มกิจกรรม / อำชีพ     มีจ านวน.......กลุ่ม   ดังนี้ 
  12.1 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ      จ านวนสมาชิก.......................คน 
 12.2 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ      จ านวนสมาชิก.......................คน 
 12.3 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ     จ านวนสมาชิก.......................คน 
 12.4 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ     จ านวนสมาชิก.......................คน 

13. กองทุนในชุมชน มีจ านวน...........กองทุน  ดังนี้ 
  13.1 ชื่อกองทุน.................. มีจ านวน.................กองทุน 
    มีงบประมาณรวม.........................บาท 
   13.2 ชื่อกองทุน..................มีจ านวน.................กองทุน   
    มีงบประมาณรวม.........................บาท 
      13.3 ชื่อกองทุน..................มีจ านวน.................กองทุน   
  มีงบประมาณรวม.........................บาท 
      13.4 ชื่อกองทุน..................มีจ านวน.................กองทุน   
    มีงบประมาณรวม.........................บาท 

14. ข้อมูลควำมต้องกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของประชำชน 
      14.1 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ  จ านวน  คน 
      14.2 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ  จ านวน  คน 
      14.3 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ  จ านวน  คน 
      14.4 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ  จ านวน  คน 
 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม – กำรกรอกข้อมูล
ควำมต้องกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนของ
ประชำชน น้ั น  ยกตัวอย่ ำงเช่ น  
ประชำชนในชุมชนต้องกำรกำรฝึก
อำชีพตัดผม ท ำขนม และอำชีพช่ำง
ต่ำง ๆ เป็นต้น ซึ่งผู้น ำชุมชนต้อง
ส ำรวจสอบถำมควำมต้องกำรของ
ประชำชนในชุมชน 

 

***ต้ังแต่ข้อ 15 เป็นต้นไป อยู่ในส่วนข้อมูลอื่น ๆ ทีชุ่มชนเห็นสมควรเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 



15. ข้อมูลคมนำคม/สำธำรณูปโภค 
 15.1 กำรเดินทำงเข้ำชุมชน 
 
 
 
 
 

  15.2  สำธำรณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.3 แหล่งน้ ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่  2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
2.1 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในหรือสภำพแวดล้อมภำยใน จะท ำให้ชุมชนทรำบถึงควำมสำมำรถหรือ 
ควำมเป็นตัวตนของชุมชน 
 (1) จุดอ่อน คือ ลักษณะหรือข้อด้อยของชุมชนเม่ือเทียบกับชุมชนอ่ืน 
  (1.1) .....................................................................................................  
  (1.2) .....................................................................................................  
 (1.3) .....................................................................................................  
 (2) จุดแข็ง คือ ศักยภำพควำมสำมำรถหรือข้อเด่นของชุมชนเม่ือเทียบกับชุมชนอ่ืน 
  (2.1) .....................................................................................................  
  (2.2) .................................................................................................... . 
 (2.3) .....................................................................................................  
  
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม– ชุมชนสำมำรถวิเครำะห์จุดออ่น/จุดแข็ง 
โดยระบุแยกออกเป็นด้ำน ๆ  ได้ดังน้ี (สำมำรถเพ่ิมเติมได้ตำมควำมต้องกำรสอดคล้องกบั
บริบทของชุมชน) 
 • ด้ำนเศรษฐกจิ  

• ด้ำนสังคม (เด็ก เยำวชน สตร ีผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำสกำรศึกษำศำสนำ  และวัฒนธรรม) 
 • ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 • ด้ำนควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย 
 • ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 • ด้ำนสำธำรณสขุ 
 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม – กำรกรอกข้อมูลกำรเดินทำงเข้ำชุมชนน้ัน  ยกตัวอย่ำงเช่น    
จำกอ ำเภอ......ใช้ทำงหลวง (สำย.............) ระยะ .... กิโลเมตร  เลี้ยวซ้ำยเข้ำทำง
หลวงหมำยเลข ............ ระยะประมำณ........... กิโลเมตร แยกขวำลงถนนลูกรัง
ระยะทำง .......... กิโลเมตร ถึงชุมชน.......... เป็นต้น 

 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม – กำรกรอกข้อมูลสำธำรณูปโภค น้ัน   ยกตัวอย่ำง 

- มีไฟฟ้ำครบทุกครัวเรือน 
- โทรศัพท์สำธำรณะ  จ ำนวน..... แห่ง 
- ประปำชุมชน     จ ำนวน..... แห่ง 
- ที่อ่ำนหนังสือ    จ ำนวน..... แห่ง 
- ศำลำประชำคม   จ ำนวน..... แห่ง 
- ป้อมต ำรวจ    จ ำนวน..... แห่ง 

 เป็นต้น 

 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม – กำรกรอกข้อมูลแหล่งน้ ำ น้ัน  ยกตัวอย่ำง 

             แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ 
- ล ำห้วย    จ ำนวน..... แห่ง กว้ำง.....ยำว.....ลึก..... 

 - คลอง      จ ำนวน..... แห่ง กว้ำง.....ยำว.....ลึก..... 
- สระ        จ ำนวน..... แห่ง กว้ำง.....ยำว.....ลึก..... 

            แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้นในหมู่บ้ำน 
  - บ่อบำดำล      จ ำนวน..... แห่ง  
  - สระน้ ำ       จ ำนวน..... แห่ง กว้ำง.....ยำว.....ลึก..... 
            เป็นต้น 
 



2.2 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก หรือสภำพแวดล้อมภำยนอก จะท ำให้ชุมชนทรำบถึงโอกำสและอุปสรรค
กำรท ำงำนของชุมชน 
 (1) โอกำส 
  (1.1) ..................................................................... ................................  
  (1.2) ........................................................................ ............................. 
 (1.3) .....................................................................................................  
 (2) อุปสรรค 
  (2.1) .....................................................................................................  
  (2.2) .....................................................................................................  
  (2.3) .....................................................................................................  
 การค้นหาศักยภาพ/ก าหนดต าแหน่งหรือจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของชุมชน (positioning)   
(เพ่ือประมวลจุดแข็ง โอกาส ศักยภาพ น าไปสู่การก าหนดวสิัยทศัน์หรือความฝัน Dream ของชุมชน) 
 การค้นหาความพร้อม ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ของพ้ืนที่ชุมชนนั้น ๆ พิจารณาจาก ความเป็นภูมิปัญญา
หรือคุณค่าของท้องถิ่น เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง(หรือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชน) 
ก่อให้เกิดรายได้มากพอสมควร และจะต้องไม่เริ่มจากศูนย์ น าศักยภาพที่มีในพ้ืนที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และคุ้มค่า 

2.๓ กำรวิเครำะห์ปัญหำของชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ
ควำม 
ส ำคัญ
ของ
ปัญหำ 

ชื่อปัญหำ สำเหตุของปัญหำ 
ข้อมูลบ่งชี้สภำพ ขนำด และ 
ควำมรุนแรงของปัญหำ 

 
แนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำ 

     

     

ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ปัญหำของชุมชน 

 

ล ำดับ
ควำม 

ส ำคัญของ
ปัญหำ 

ชื่อปัญหำ สำเหตุของปัญหำ 
ข้อมูลบ่งชี้สภำพ ขนำด และ 

ควำมรุนแรงของปัญหำ 

 
แนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำ 

1 ปัญหา
ความ
ยากจน 

- ผลผลิตราคาตกต่ า 
- ไม่มีอาชีพเสริม 
- ไม่มีการจดบัญชี
ครัวเรือน 

- ตกเกณฑ์ จปฐ.ข้อ 23 คนในครัวเรือนมี
รายได้เฉลี่ยน้อยกวา่คนละ 30,000 บาท 
ต่อปี 90 คร. 
- ตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อ 24 ครัวเรือนไม่มี
การออมเงิน 
- ครัวเรือนเป็นหนี้นอกระบบ ร้อยละ 75 

 

 



ส่วนที่ 3 โครงกำร/กิจกรรมแผนชุมชน 
3.1 โครงกำร/กิจกรรม เรียงตำมล ำดับควำมส ำคัญ (รวมทุกด้ำนหรืออำจเพิ่มเติมควำมต้องกำรและ                                

สอดคล้องกับบริบทของชุมชน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 โครงกำร/กิจกรรม แยกตำมด้ำน 

1. ด้ำนเศรษฐกิจ 
 

ล ำดับ
ที ่

 
 

ชื่อ
โครงกำร 

 
 

งบประมำณ 
เป้ำหมำย/ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 
 
รำยละเอียด/
วิธีด ำเนินกำร 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
(ระบุ ) 

หมำยเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท ำ
เอ

ง 

ท ำ
ร่ว

ม 

หน
่วย

งำ
น

อื่น
ท ำ

ให
้ 

         
         
         

 
 
 
 

2. ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
 

ล ำดับ
ที ่

 
 

ชื่อ
โครงกำร 

 
 

งบประมำณ 
เป้ำหมำย/ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 
 

รำยละเอียด/
วิธีด ำเนินกำร 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
(ระบุ ) 

หมำยเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท ำ
เอ

ง 

ท ำ
ร่ว

ม 

หน
่วย

งำ
น

อื่น
ท ำ

ให
้ 

         
         
         

ล ำดับที ่ ชื่อ
โครงกำร งบประมำณ เป้ำหมำย 

ประเภทของแผนด้ำนต่ำง ๆ  
(ระบุ ) 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
(ระบุ ) 

ด้ำ
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้ำ
นส

ังค
ม 

ด้ำ
นท

รัพ
ยำ

กร
ฯ 

ด้ำ
นค

วำ
มมั่

นค
ง 

ด้ำ
นก

ำร
บริ

หำ
ร

จัด
กำ

ร ท ำ
เอ

ง 

ท ำ
ร่ว

ม 

หน
่วย

งำ
นอ

ืน่ 
ท ำ

ให้
 

            
            

            

            

            

            

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม -  ควรแยกโครงกำร/แผนงำนที่เป็นกำรสร้ำงสัมมำชีพชุมชนไว้ในกลุ่มเดียวกันให้ชัดเจน 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  –  โครงกำรรวมทุกด้ำนเรียงตำมล ำดับควำมส ำคัญตรงน้ี ให้กรอกข้อมูลโครงกำร/
กิจกรรมทุกโครงกำรในลักษณะกำรบูรณำกำร ชื่อ/งบประมำณ ระบุพื้นที่เป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรรวมไว้ 
ในช่องเดียวกัน ทั้งที่ชุมชนท ำเอง / หน่วยงำนรำชกำร เช่น เทศบำล/ ปกครอง/พัฒนำชุมชน/เกษตร/
สำธำรณสุข ฯลฯ ให้กำรสนับสนุน และโครงกำรที่ชุมชนท ำร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ 
โดยเมื่อกรอกข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมตำรำงรวมทุกโครงกำรให้แล้วเสร็จ โดยตำรำงต่อ ๆ ไป เป็นกำรแยก
โครงกำรตำมด้ำนต่ำง ๆ ก็สำมำรถคัดลอกโครงกำรจำกตำรำงรวมทุกด้ำนน้ีไปวำงตำมแต่ละด้ำนได้เลย  
ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ แล้วจึงจัดท ำข้อมูลส่วนอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วน 

 

 

 

ค ำอธิบำยเพิม่เติม -  รูปแบบหรือตำรำงกำรน ำเสนอสำมำรถปรับให้สอดคล้องกับหน่วยงำนแหลง่งบประมำณ 
เน้นตำมรูปแบบขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นหรือตำมประเด็นยุทธศำสตร์พัฒนำอ ำเภอ/จังหวัด หรือหน่วยงำนอ่ืน 

 ๆ



 
3. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

ล ำดับ
ที ่

 
 

ชื่อ
โครงกำร 

 
 

งบประมำณ 
เป้ำหมำย/ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 
 
รำยละเอียด/
วิธีด ำเนินกำร 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
(ระบุ ) 

หมำยเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท ำ
เอ

ง 

ท ำ
ร่ว

ม 

หน
่วย

งำ
น

อื่น
ท ำ

ให
้ 

         
         
         
         
         

 

 
4. ด้ำนควำมม่ันคงและควำมสงบเรียบร้อย 

 

ล ำดับ
ที ่

 
 

ชื่อ
โครงกำร 

 
 

งบประมำณ 
เป้ำหมำย/ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 
 

รำยละเอียด/
วิธีด ำเนินกำร 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
(ระบุ ) 

หมำยเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท ำ
เอ

ง 

ท ำ
ร่ว

ม 

หน
่วย

งำ
น

อื่น
ท ำ

ให
้ 

         
         
         
         

 

 
5. ด้ำนบริหำรจัดกำร 

 

ล ำดับ
ที ่

 
 
ชื่อ
โครงกำร 
 
 

งบประมำณ 
เป้ำหมำย/ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

 
 

รำยละเอียด/
วิธีด ำเนินกำร 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
(ระบุ ) 

หมำยเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท ำ
เอ

ง 

ท ำ
ร่ว

ม 

หน
่วย

งำ
น

อื่น
ท ำ

ให
้ 

         
         
         
         

 
 
 
 



ส่วนที่ 4 กำรทบทวนแผนชุมชน 
(ให้ชุมชนมีการทบทวนแผนชุมชนเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ 
แผนชุมชนเป็นปัจจุบันและมีข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง) 
 

วัน/เดือน/ปี ทบทวนครั้งที่ 
มติที่
ประชุม 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
ประชุม 

หมำยเหตุ 

     
     
     
     
     

 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยเพิ่มเติม  – กำรทบทวนแผนฯ น้ัน สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที่เหน็สมควร 
 

 



 
ภำคผนวก 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม-ส ำหรับภำคผนวกให้แนบเอกสำรดังน้ี 

- บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
- รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม (เต็มรูปแบบ) 

อำจเลือกจัดท ำเฉพำะโครงกำรอนัดับที่ 1-5 
- สรุปข้อมลู จปฐ. ปี 2562 /ข้อมูล กชช.2ค ปี 2563 
- ภำพกิจกรรม  
- อื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม 



ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนชุมชน 
_________________ 

1. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการชุมชนยกร่างแผนชุมชนจากข้อมูลแนวทางการพัฒนาชุมชน  
ซึ่งพิจารณาจากการทราบปัญหา ความต้องการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพชุมชนที่ได้จากการ 
จัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุมชนและประชาคมชุมชน ทั้งนี้ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับการจัดท า  
และประสานแผนพัฒนาหมู่บ้าน การจัดท าและประสานแผนพัฒนาต าบล การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
และการจัดท าและประสานแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามรูปแบบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด และเสนอคณะกรรมการชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

2. คณะกรรมการชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนชุมชนและเสนอประธานกรรมการชุมชน 

3. ประธานกรรมการชุมชนอนุมัติและประกาศใช้แผนชุมชนภายใน 15 วันนับตั้ งแต่วันที่
คณะกรรมการชุมชนเสนอ และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันไม่น้อยกว่า 30 วัน 

4. ให้ประธานกรรมการชุมชนแจ้งแผนชุมชนที่ประกาศใช้แล้วไปยังคณะกรรมการบริหารงานต าบล
แบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ประกาศคณะกรรมการชุมชน...... 

เรื่อง ประกาศใช้แผนชุมชน พ.ศ. .... 

 ด้วยคณะกรรมการชุมชนในการประชุมร่วมกับประชาคมในชุมชน ครั้งที่ .. /.... เมื่อวันที่ .. 
เดือน.. พ.ศ. .... ได้พิจารณาการจัดท า/ทบทวนแผนชุมชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 อาศัยอ านาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ....../...... ลงวันที่.......... พ.ศ. .... ประธาน
กรรมการชุมชน จึงประกาศใช้แผนชุมชน พ.ศ. .... เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน ต่อไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน .. พ.ศ. .... 

 

 

                   ประธานคณะกรรมการชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่ำง บันทึกรำยงำนกำรประชุมประชำคมเพื่อจัดท ำ/ทบทวนแผนชุมชน 

ชื่อชุมชน............................................................. 
เทศบาลต าบล...................................... เทศบาลเมือง......................................... เทศบาลนคร

............................... 
อ าเภอ..................................... จังหวัด.....................................................  

วันที่............ เดือน...................... พ.ศ. ............................. 
ณ......................................................... 

เริ่ม ประชุมเวลา................................... น. 
 1. เมื่อประชาชนมาพร้อมแล้ว ประธานคณะกรรมการชุมชน กล่าวเปิดการประชุมประชาคมและสรุป
ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
 1.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  
 (1) ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนด จ านวน ................... คน 
   (2) ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน .................... คน คิดเป็นร้อยละ
...... 
 2. ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ข้อมูล/ความต้องการของประชาชนใน
ชุมชน ขอให้ทุกภาคส่วน คณะท างานทุกด้านของคณะกรรมการชุมชน รวบรวมแผนฯ ทั้งหมดที่มีในชุมชนและ
ร่วมกันเสนอความต้องการ/โครงการเพ่ิมเติม เพื่อให้ที่ประชุมประชาคมรวบรวมแผนฯ ทั้งหมดที่มีในชุมชนและ
ร่วมกันเสนอความต้องการ/โครงการเพิ่มเติม เพ่ือให้ที่ประชุมประชาคม 
   - จัดหมวดหมู่ข้อมูล 
   - วิเคราะห์ปัญหาความต้องการจากข้อมูลของหมู่บ้าน 
   - ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาชุมชุม ประเด็นการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาชุมชน 
   - จัดล าดับความส าคัญของความต้องการของชุมชน 
   - พิจารณาเสนอแนวทางแก้ไข ทิศทางการพัฒนาชุมชนในอนาคตผ่านโครงการที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาชุมชน ประเด็นการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 3. ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล และจัดล าดับความต้องการ/โครงการ ของแผนชุมชน ประเด็น  
การพัฒนาชุมชน และแนวทางการการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 
   1) ประเด็นการพัฒนาชุมชนที่ 1 ............................................................................................... 
    แนวทางการพัฒนาชุมชน ที่ 1 ...................................................................................................  
    โครงการ ...................................................... งบประมาณ ........................................ 
   2) ประเด็นการพัฒนาชุมชนที่ 2  
    แนวทางการพัฒนาชุมชน ที่ 2 ...................................................................................................  
    โครงการ ......................................................  งบประมาณ.......................................... 
 4. ปัญหาที่พบในที่ประชุม 
  (1) .............................................................................................................. ........................ 
  (2) ......................................................................................................................... ............. 
  (3) ...................................................................................................................................... 
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 5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  (1) ................................................................ ...................................................................... 
  (2) ......................................................................................................................... ............. 
 ปิดประชุมเวลา .................................. น. 
           
                      ลงชื่อ .........................................................  
                                     (........................................................)  
               ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       วันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ.....  
ลงชื่อ .........................................................  
 (......................................................)  
         เลขานุการคณะกรรมการชุมชน 
วันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. ........... 
 
ลงชื่อ .........................................................  
 (......................................................)  
              ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
วันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. ........... 
 
ลงชื่อ ......................................................... 
 (......................................................)  
               ผู้แทนส่วนราชการ 
วันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. ........... 
 
ลงชื่อ ......................................... ................ 
 (......................................................)  
  ประธานคณะกรรมการชุมชน 
วันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. ........... 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งอ ำเภอ............................................... 

ที่         /๒๕๖4 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนต ำบลแบบบูรณำกำร (ก.บ.ต.) 

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

 ตำมท่ีกระทรวงมหำดไทย ได้ประกำศใช้ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำและประสำน
แผนพัฒนำพ้ืนที่ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรบูรณำกำรกำรจัดท ำแผน
และประสำนแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ให้เกิดควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ภำคและประเทศ ไปในทิศทำงเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ น ำไปสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน นั้น   

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป็นไปตำม ข้อ 9     
แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนต ำบลแบบบูรณำกำร (ก.บ.ต.) ดังนี้ 
  ๑) ปลัดอ ำเภอผู้รับผิดชอบประจ ำต ำบลที่นำยอ ำเภอมอบหมำย     ประธำนกรรมกำร 

 ๒) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เทศบำล ต ำบล.........................    กรรมกำร 
 ๓) ..........................................................................        กรรมกำร 
 ๔) ..........................................................................        กรรมกำร 
 ๕) ..........................................................................        กรรมกำร 
   (3-5 ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในต ำบลที่นำยอ ำเภอแต่งตั้ง) 
 ๖) ก ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำนในต ำบล             กรรมกำร 
 ๗) นำย/นำง/นำงสำว................................................       กรรมกำร 
 ๘) นำย/นำง/นำงสำว................................................       กรรมกำร 
 ๙) นำย/นำง/นำงสำว.................................................       กรรมกำร 
 ๑๐) นำย/นำง/นำงสำว..............................................       กรรมกำร 
 ๑๑) นำย/นำง/นำงสำว..............................................       กรรมกำร 
   (7-11 ผู้ทรงคุณวุฒิที่นำยอ ำเภอแต่งตั้ง) 
 ๑๒) พัฒนำกรผู้รับผิดชอบต ำบล................................     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนต ำบลแบบบูรณำกำร (ก.บ.ต.) มีอ ำนำจหน้ำที ่ดังนี้   
(1) รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมกำรพัฒนำชุมชน ได้แก่ ข้อมูลควำม

จ ำเป็นพ้ืนฐำน (จปฐ.) ข้อมูลพ้ืนฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) และข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำ
แผนพฒันำต ำบล 

(2) รวบรวมแผนพัฒนำหมู่บ้ำน แผนชุมชน และแผนพัฒนำท้องถิ่นในต ำบล เพ่ือใช้ประกอบกำร
จัดท ำแผนพัฒนำต ำบล 
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(3) จัดท ำแผนพัฒนำต ำบล ให้น ำข้อมูลจำก (1) และ (2) มำวิเครำะห์หรือสังเครำะห์ กลั่นกรอง 
ประมวลผล เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำต ำบล และจัดล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำนหรือโครงกำรระดับต ำบล 
รวมทั้งจัดท ำแผนงำนหรือโครงกำรในกำรแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่ที่มีควำมคำบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้ำนหรือสองชุมชนขึ้นไป 
เพ่ือรองรับกำรพัฒนำและตอบสนองนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำในต ำบล 

(4) จ ำแนกแผนงำนหรือโครงกำรระดับต ำบลที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ระดับต ำบล และจัดท ำบัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำ ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจำรณำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(5) จัดส่งแผนพัฒนำต ำบล ให้ ก.บ.อ. ใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำอ ำเภอ และแผนควำมต้องกำร
ระดับอ ำเภอ  

(6) ทบทวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบลทุกปี เพ่ือให้แผนงำนหรือโครงกำรระดับต ำบล เป็นปัจจุบัน  
(7) อ่ืนๆ ตำมท่ีนำยอ ำเภอมอบหมำย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

         สั่ง    ณ   วันที่            .............................   พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
                 (นำยอ ำเภอลงนำม) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการปฏิบัติเพ่ิมเตมิ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ 

ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 
(ฉบับปรับปรุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) 

__________________ 

  1. การก าหนดคุณสมบัติในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.ต. (ข้อ 9 (5)) 
  1) คุณสมบัติทั่วไป 
   - มีภูมิล ำเนำหรืออำศัยอยู่ในพื้นท่ีต ำบล อย่ำงน้อย 6 เดือน  (หน่วยงำนรำชกำรรับรอง) 
   - อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี โดยนับตำมปีปฏิทิน ณ วันที่ 1 มกรำคมของปีที่มีค ำสั่งฯ (เป็นผู้บรรลุนิติภำวะ 
และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรอำสำพัฒนำชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ก ำหนดคุณสมบัติผู้น ำอำสำ
พัฒนำชุมชน อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี)  
  2) เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนในระดับต ำบล หรือมีประสบกำรณ์ในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำในระดับต ำบลข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   - เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนในระดับต ำบล เช่น ด้ำนกำรเกษตร      
ด้ำนกำรปศุสัตว์ ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนอำชีพ ด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ด้ำนกำรพัฒนำเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ
และผู้พิกำร ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น  
   - เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับต ำบล หรือเป็นหรือเคยเป็นคณะท ำงำนหรือ
คณะกรรมกำรของหน่วยงำนรำชกำรหรือองค์กรภำคประชำชนที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับต ำบล            
เช่น ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับต ำบล (ศอช.ต.) อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) กลุ่มองค์กรสตรีระดับต ำบล 
ผู้น ำอำสำพัฒนำชุมชน (ผู้น ำ อช.) สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธำนหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในระดับ
ต ำบลที่มีหน่วยงำนรำชกำรรับรองกลุ่มหรือองค์กร เป็นต้น     
  3) วำระกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.ต. 

   - วำระด ำรงต ำแหน่ง 5 ปี  (ตำมวำระ ก.บ.อ.) 
  4) กำรพ้นสภำพกำรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.ต. (ปรับมำจำกหมวด 5 คณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรพิจำรณำทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง) 

นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ก ำหนดให้กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
  - ตำย 
  - ลำออก โดยยื่นลำออกต่อนำยอ ำเภอและนำยอ ำเภอเห็นชอบ 
  - เป็นบุคคลล้มละลำย 
  - เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
  - ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นควำมผิดลหุโทษหรือควำมผิดอันได้
กระท ำโดยประมำท 
  - ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ โดยที่ประชุม ก.บ.ต. มีมติให้ออก และนำยอ ำเภอเห็นชอบ  
ทั้งนี้ หำกวำระเหลืออยู่มำกกว่ำ 180 วัน ให้ ก.บ.ต. เสนอเปลี่ยนแปลงค ำสั่งให้นำยอ ำเภอแต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีวำระเท่ำระยะเวลำที่เหลืออยู่ หำกวำระเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเท่ำที่เหลืออยู่ 

 2. แนวทางการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ก.บ.ต. ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
  1) ขั้นตอนกำรเสนอค ำสั่ง  
   - โดยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ เสนอรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติตำมระเบียบฯ ให้นำยอ ำเภอ พิจำรณำแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.ต. (โดยผู้ได้รับพิจำรณำยอมรับและสมัครใจ) 
  2) ตัวอย่ำงค ำสั่ง ก.บ.ต. ตำมเอกสำรแนบ 
  3) นำยอ ำเภอเป็นผู้ลงนำมในค ำสั่งฯ  

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



 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งอ ำเภอ............................................... 

ที่         /๒๕๖4 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนต ำบลแบบบูรณำกำร (ก.บ.ต.) 

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

 ตำมท่ีกระทรวงมหำดไทย ได้ประกำศใช้ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำและประสำน
แผนพัฒนำพ้ืนที่ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรบูรณำกำรกำรจัดท ำแผน
และประสำนแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่ให้เกิดควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ภำคและประเทศ ไปในทิศทำงเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ น ำไปสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน นั้น   

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป็นไปตำม ข้อ 9     
แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนต ำบลแบบบูรณำกำร (ก.บ.ต.) ดังนี้ 
  ๑) ปลัดอ ำเภอผู้รับผิดชอบประจ ำต ำบลที่นำยอ ำเภอมอบหมำย     ประธำนกรรมกำร 

 ๒) ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เทศบำล ต ำบล.........................    กรรมกำร 
 ๓) ..........................................................................        กรรมกำร 
 ๔) ..........................................................................        กรรมกำร 
 ๕) ..........................................................................        กรรมกำร 
   (3-5 ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนในต ำบลที่นำยอ ำเภอแต่งตั้ง) 
 ๖) ก ำนัน และผู้ใหญ่บ้ำนในต ำบล             กรรมกำร 
 ๗) นำย/นำง/นำงสำว................................................       กรรมกำร 
 ๘) นำย/นำง/นำงสำว................................................       กรรมกำร 
 ๙) นำย/นำง/นำงสำว.................................................       กรรมกำร 
 ๑๐) นำย/นำง/นำงสำว..............................................       กรรมกำร 
 ๑๑) นำย/นำง/นำงสำว..............................................       กรรมกำร 
   (7-11 ผู้ทรงคุณวุฒิที่นำยอ ำเภอแต่งตั้ง) 
 ๑๒) พัฒนำกรผู้รับผิดชอบต ำบล................................     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนต ำบลแบบบูรณำกำร (ก.บ.ต.) มีอ ำนำจหน้ำที ่ดังนี้   
(1) รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมกำรพัฒนำชุมชน ได้แก่ ข้อมูลควำม

จ ำเป็นพ้ืนฐำน (จปฐ.) ข้อมูลพ้ืนฐำนระดับหมู่บ้ำน (กชช.2ค) และข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำ
แผนพฒันำต ำบล 

(2) รวบรวมแผนพัฒนำหมู่บ้ำน แผนชุมชน และแผนพัฒนำท้องถิ่นในต ำบล เพ่ือใช้ประกอบกำร
จัดท ำแผนพัฒนำต ำบล 

 
/(3) จัดท ำแผน… 
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(3) จัดท ำแผนพัฒนำต ำบล ให้น ำข้อมูลจำก (1) และ (2) มำวิเครำะห์หรือสังเครำะห์ กลั่นกรอง 
ประมวลผล เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำต ำบล และจัดล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำนหรือโครงกำรระดับต ำบล 
รวมทั้งจัดท ำแผนงำนหรือโครงกำรในกำรแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่ที่มีควำมคำบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้ำนหรือสองชุมชนขึ้นไป 
เพ่ือรองรับกำรพัฒนำและตอบสนองนโยบำยส ำคัญเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำในต ำบล 

(4) จ ำแนกแผนงำนหรือโครงกำรระดับต ำบลที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ระดับต ำบล และจัดท ำบัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำ ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจำรณำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(5) จัดส่งแผนพัฒนำต ำบล ให้ ก.บ.อ. ใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำอ ำเภอ และแผนควำมต้องกำร
ระดับอ ำเภอ  

(6) ทบทวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบลทุกปี เพ่ือให้แผนงำนหรือโครงกำรระดับต ำบล เป็นปัจจุบัน  
(7) อ่ืนๆ ตำมท่ีนำยอ ำเภอมอบหมำย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

         สั่ง    ณ   วันที่            .............................   พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
                 (นำยอ ำเภอลงนำม) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการปฏิบัติเพ่ิมเตมิ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ 

ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 
(ฉบับปรับปรุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) 

__________________ 

  1. การก าหนดคุณสมบัติในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.ต. (ข้อ 9 (5)) 
  1) คุณสมบัติทั่วไป 
   - มีภูมิล ำเนำหรืออำศัยอยู่ในพื้นท่ีต ำบล อย่ำงน้อย 6 เดือน  (หน่วยงำนรำชกำรรับรอง) 
   - อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี โดยนับตำมปีปฏิทิน ณ วันที่ 1 มกรำคมของปีที่มีค ำสั่งฯ (เป็นผู้บรรลุนิติภำวะ 
และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรอำสำพัฒนำชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ก ำหนดคุณสมบัติผู้น ำอำสำ
พัฒนำชุมชน อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี)  
  2) เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนในระดับต ำบล หรือมีประสบกำรณ์ในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำในระดับต ำบลข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
   - เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนในระดับต ำบล เช่น ด้ำนกำรเกษตร      
ด้ำนกำรปศุสัตว์ ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนอำชีพ ด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ด้ำนกำรพัฒนำเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ
และผู้พิกำร ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น  
   - เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับต ำบล หรือเป็นหรือเคยเป็นคณะท ำงำนหรือ
คณะกรรมกำรของหน่วยงำนรำชกำรหรือองค์กรภำคประชำชนที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำในระดับต ำบล            
เช่น ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับต ำบล (ศอช.ต.) อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) กลุ่มองค์กรสตรีระดับต ำบล 
ผู้น ำอำสำพัฒนำชุมชน (ผู้น ำ อช.) สมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธำนหรือผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรในระดับ
ต ำบลที่มีหน่วยงำนรำชกำรรับรองกลุ่มหรือองค์กร เป็นต้น     
  3) วำระกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.ต. 

   - วำระด ำรงต ำแหน่ง 5 ปี  (ตำมวำระ ก.บ.อ.) 
  4) กำรพ้นสภำพกำรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.ต. (ปรับมำจำกหมวด 5 คณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรพิจำรณำทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง) 

นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ก ำหนดให้กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
  - ตำย 
  - ลำออก โดยยื่นลำออกต่อนำยอ ำเภอและนำยอ ำเภอเห็นชอบ 
  - เป็นบุคคลล้มละลำย 
  - เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
  - ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นควำมผิดลหุโทษหรือควำมผิดอันได้
กระท ำโดยประมำท 
  - ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ โดยที่ประชุม ก.บ.ต. มีมติให้ออก และนำยอ ำเภอเห็นชอบ  
ทั้งนี้ หำกวำระเหลืออยู่มำกกว่ำ 180 วัน ให้ ก.บ.ต. เสนอเปลี่ยนแปลงค ำสั่งให้นำยอ ำเภอแต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีวำระเท่ำระยะเวลำที่เหลืออยู่ หำกวำระเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเท่ำที่เหลืออยู่ 

 2. แนวทางการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ก.บ.ต. ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
  1) ขั้นตอนกำรเสนอค ำสั่ง  
   - โดยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ เสนอรำยชื่อผู้มีคุณสมบัติตำมระเบียบฯ ให้นำยอ ำเภอ พิจำรณำแต่งตั้ง
เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.ต. (โดยผู้ได้รับพิจำรณำยอมรับและสมัครใจ) 
  2) ตัวอย่ำงค ำสั่ง ก.บ.ต. ตำมเอกสำรแนบ 
  3) นำยอ ำเภอเป็นผู้ลงนำมในค ำสั่งฯ  

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



 

แผนพัฒนาต าบล 
ประจ าปี พ.ศ. ......................... 

 

ต าบล................................................. 

อ าเภอ....................................................จังหวัด.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ต าบล................................ได้ประชุมพิจารณา
แผนชุมชนระดับต าบล มีมติเห็นชอบและรับรองแล้ว  เม่ือวันที่..........เดือน.........................พ.ศ. ….......….. 

 

 

      (ลงชื่อ) ................................................................ 
                (...........................................................) 
            ประธานคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ  

ต าบล...................................... 
 

 

 

 

 

ภาพที่แสดงถึงอัตลักษณ์หรือความเป็นต าบล 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม – การลงวันที่  / เดือน น้ันขอให้ลงวันที่ 
จัดท าแผนพัฒนาต าบลหรือ จัดประชาคมเ พ่ือ พิจารณา
แผนพัฒนาต าบล แล้วมีมติเห็นชอบและรับรอง พร้อมประกาศใช้ 
ก าหนดให้อยู่ในระหว่างเดือน ก.พ. – เม.ย. ของทุกปี เสร็จแล้วลง
ลายมือของประธาน ก.บ.ต. 
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การจัดแผนพัฒนาต าบลฉบับนี้ มีความส าคัญยิ่งต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
และการจัดการตนเองของคนในต าบล ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทุกหมู่บ้านในต าบล โดยมีการค้นหา 
รวบรวมข้อมูลความรู้ และสร้างกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน
เชื่อมโยงสู่ระดับต าบลที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาที่หมู่บ้านและต าบล
เผชิญร่วมกันอยู่ได้ รวมทั้งก่อเกิดการค้นหาศักยภาพจากทรัพยากรธรรมชาติ ฝีมือ ทักษะของคนในต าบล   
เพ่ือแก้ไขปัญหาของต าบล ลดการพึ่งพาจากภายนอก เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 

ส าหรับกระบวนการทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาต าบล ของต าบล............................. ..............       
ได้ก่อเกิดจากกลไกของคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
ระดับต าบล (ศอช.ต.) ที่เป็นการมีส่วนร่วมของผู้น ากลุ่ม/องค์การ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและจากทุกหมู่บ้าน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนราชการ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง       
เพ่ือร่วมกันบูรณาการปัญหาและความต้องการจากทุกหมู่บ้านเชื่อมโยงสู่ต าบล ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บน ามาการวิเคราะห์ข้อมูลจนไปสู่การก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม            
ที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของหมู่บ้านเชื่อมโยงสู่ต าบล โดยก าหนดออกมา 3 กลุ่มโครงการ/
กิจกรรม คือ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการได้เอง โครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการร่วมกันกับหน่วยงาน
ภายนอก และโครงการ/กิจกรรมที่ต้องขอรับการสนับสนุนจากภายนอก 

คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการและศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล              
ต าล...............................................หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาต าบลเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ในการประสานเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาทุกระดับ เพ่ือการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการ     
ของหมู่บ้านและต าบลได้อย่างทั่วถึง และอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพ่ึงพาตนเองได้ของหมู่บ้านและต าบลต่อไป 

 

    คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ ต าบล ................. 
          เดือน................ พ.ศ. .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม  

– ค าน าที่ร่างขึ้นน้ี ต าบลสามารถ
น าไปปรับแก้ไขเพ่ือความสอดคล้อง
กับต าบลได้ ทั้งน้ีการลงเดือนให้อยู่
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 
ของทกุปี  

 



 
สารบัญ 

         หน้า 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของต าบล 

        
ส่วนที่  2  การวิเคราะห์ข้อมูล      
 2.1 จุดอ่อน จุดแข็ง 
 2.2 โอกาส ภัยคุกคาม  
 2.3 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการวางแผนงาน (CIA) 
 2.4 ทิศทาง/เป้าหมายการพัฒนาต าบล  
 2.5 กลยุทธ์/วิธีปฏิบัติเพื่อไปสู่ทิศทาง/เป้าหมาย 
    
ส่วนที่  3  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาต าบล    
 3.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เรียงตามล าดับความส าคัญ  
 3.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แยกแต่ละด้าน 

 
ส่วนที่  4 การทบทวนแผนพัฒนาต าบล 

 
ส่วนที่ 5   เรื่องอ่ืนๆ (ท่ีเห็นว่าส าคัญและควรบรรจุไว้ในแผนพัฒนาต าบล) 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาต าบล 
ต าบล……….............................................……… 

อ าเภอ.......................................   จังหวัด........................................... 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของต าบล 

1. แผนที่ต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ประวัติความเป็นมาของต าบล/รายช่ือหมู่บ้าน/รายชื่อผู้น าในต าบล 

3. พื้นที่ทั้งหมด......................................ไร่  หรือ ................................. ตารางกิโลเมตร 

4. อาณาเขต 
    ต าบล...............ตั้งอยู่ในอ าเภอ.................. จังหวัด...............ห่างจากอ าเภอ................. ไปทางทิศ...............  
................กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด......................ไปทางทิศ...........................กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ    ติดต่อกับ................................................. 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ................................................. 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ................................................. 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ................................................. 

5. ลักษณะภูมิประเทศ 
 
6. จ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น.......คน แยกเป็น  ชาย...........คน  หญิง..........คน  
   6.1  ผู้สูงอาย ุ(อายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป ) รวมทั้งสิ้น.................คน แยกเป็น  
           ชาย.............คนหญิง.............คน (รายชื่อแนบ) 
 6.2 คนพิการ รวมทั้งสิ้น.............คน แยกเป็น  ชาย..........คน  หญิง..........คน  (รายชื่อแนบ) 

7. จ านวนครัวเรือน ......... ครัวเรือน  (ตามทะเบียน/ตามข้อมูลการจัดเก็บ จปฐ.) 

 

 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม – แผนที่ต าบลน้ัน สามารถวาดขึ้นเอง หรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยท า 
ขึ้นก็ได้ ตามความถนัดและรวดเร็ว แต่ต้องมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังน้ี 

1. แสดงอาณาเขตติดต่อ (ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก) 
2. ถนนในหมู่บ้านสายหลัก (ลาดยาง คอนกรีต ลูกรัง ดิน) 
3. แหล่งน้ าธรรมชาติ (แม่น้ า ห้วย หนอง คลอง บึง สระ) 
4. แหล่งน้ าประปา  บ่อบาดาลสาธารณะ 
5. สถานที่ราชการ (วัด โรงเรียน สถานีอนามัย ป้อมต ารวจ ศูนย์เด็กฯ มัสยิด หอ

กระจายข่าว ศาลาหมู่บ้าน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ศูนย์รวบรวมข้อมูลหมู่บ้าน) 
6. ที่ท าการก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. 

 



8. การประกอบอาชีพ 
 8.1 อาชีพหลักของครัวเรือน 
 8.1.1 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 

8.1.2 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 
 8.1.3 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 
 8.1.4 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 

8.2 อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง 
8.2.1 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 

 8.2.2 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 
 8.2.3 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 
 8.2.4 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 

9. ผู้ว่างงาน  จ านวน........คน   แยกเป็น 
 9.1 กลุ่มอายุ  13 – 18 ปี      จ านวน...............คน 

9.2 กลุ่มอายุ  19 –  24 ปี     จ านวน...............คน 
9.3 กลุ่มอายุ  25 ปี ขึ้นไป    จ านวน...............คน 

10. ต าบลมีรายได้..........................บาท/ ปี    รายจ่าย............................บาท/ปี 
     มีหนี้สิน....................................บาท/ปี 

11. รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี.....)   จ านวน.............บาท/คน/ป ี
 ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง 38,000 บาท คน/ปี) ปี..... 
 จ านวน............. ครัวเรือน (ครัวเรือนใดบ้าง) 

12. จ านวนกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ     มีจ านวน.......กลุ่ม   ดังนี้ (ควรระบุรายละเอียดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน) 
  12.1 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ      จ านวนสมาชิก.......................คน 
 12.2 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ      จ านวนสมาชิก.......................คน 
 12.3 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ     จ านวนสมาชิก.......................คน 
 12.4 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ     จ านวนสมาชิก.......................คน 

13. กองทุนในต าบล   มีจ านวน...........กองทุน  ดังนี้ 
  13.1 ชื่อกองทุน.................. มีจ านวน.................กองทุน 
    มีงบประมาณรวม.........................บาท 
   13.2 ชื่อกองทุน..................มีจ านวน.................กองทุน   
    มีงบประมาณรวม.........................บาท 
      13.3 ชื่อกองทุน..................มีจ านวน.................กองทุน   
  มีงบประมาณรวม.........................บาท 
      13.4 ชื่อกองทุน..................มีจ านวน.................กองทุน   
    มีงบประมาณรวม.........................บาท 

14. ข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของประชาชน 
      14.1 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ  จ านวน  คน 
      14.2 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ  จ านวน  คน 
      14.3 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ  จ านวน  คน 
      14.4 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ  จ านวน  คน 
 

ค าอธิบายเพิ่มเติม – การกรอกข้อมูล
ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของ
ประชาชน น้ัน ยกตัวอย่ างเช่ น  
ประชาชนในต าบลต้องการการฝึก
อาชีพตัดผม ท าขนม และอาชีพช่าง
ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งผู้น าชุมชนต้อง
ส ารวจสอบถามความต้องการของ
ประชาชนในต าบล 

 



 
 
 
 
 
15. ข้อมูลคมนาคม/สาธารณูปโภค 
 15.1 การเดินทางเข้าต าบล 
 
 
 
 
 
 
  
  15.2  สาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15.3 แหล่งน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม – การกรอกข้อมูลการเดินทางเข้าหมู่บ้านน้ัน  ยกตัวอย่างเช่น    
จากอ าเภอ......ใช้ทางหลวง (สาย.............) ระยะ .... กิโลเมตร  เลี้ยวซ้ายเข้าทาง
หลวงหมายเลข ............ ระยะประมาณ........... กิโลเมตร แยกขวาลงถนนลูกรัง
ระยะทาง .......... กิโลเมตร ถึงต าบล.......... เป็นต้น 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม – การกรอกข้อมูลสาธารณูปโภคโดยระบุขนาดและรายละเอียดด้วย   

ยกตัวอย่าง 

- มีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน 
- โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน..... แห่ง (ระบุรายละเอียด) 
- ประปาหมู่บ้าน     จ านวน..... แห่ง (ระบุรายละเอียด) 
- ที่อ่านหนังสือ    จ านวน..... แห่ง (ระบุรายละเอียด) 
- ศาลาประชาคม   จ านวน..... แห่ง (ระบุรายละเอียด) 
- ป้อมต ารวจ    จ านวน..... แห่ง (ระบุรายละเอียด) 

 เป็นต้น 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม – การกรอกข้อมูลแหล่งน้ าโดยระบุขนาดและรายละเอียดของแหล่งน ้า
น้ันด้วย  เช่น  
             แหล่งน้ าตามธรรมชาติ (ระบุรายละเอียดด้วย) 

- ล าห้วย    จ านวน..... แห่ง  ชื่อ/ขนาด(กว้าง*ยาว*ลึก) 
- คลอง      จ านวน..... แห่ง ชื่อ/ขนาด(กว้าง*ยาว*ลึก) 
- สระ        จ านวน..... แห่ง ชื่อ/ขนาด(กว้าง*ยาว*ลึก) 

            แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน 
  - บ่อบาดาล      จ านวน..... แห่ง (ระบุรายละเอียด) 
  - สระน้ า       จ านวน..... แห่ง (ระบุรายละเอียด) 
 
            เป็นต้น 
 

***ต้ังแต่ข้อ 15 เป็นต้นไป อยู่ในส่วนข้อมูลอื่น ๆ ที่ต าบลเห็นสมควรเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 



 
 
ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน จะท าให้ต าบลทราบถึงความสามารถหรือ 
ความเป็นตัวตนของต าบล 
 (1) จุดอ่อน คือ ลักษณะหรือข้อด้อยของต าบลเม่ือเทียบกับต าบลอ่ืน 
  (1.1) .....................................................................................................  
  (1.2) .....................................................................................................  
 (1.3) .....................................................................................................  
 
 (2) จุดแข็ง คือ ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของต าบลเม่ือเทียบกับต าบลอ่ืน 
  (2.1) .....................................................................................................  
  (2.2) .....................................................................................................  
 (2.3) .....................................................................................................  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก จะท าให้ต าบลทราบถึงโอกาสและอุปสรรค
การท างานของต าบล 
 (1) โอกาส 
  (1.1) ..................................................................... ................................  
  (1.2) ........................................................................ ............................. 
 (1.3) .....................................................................................................  
 (2) อุปสรรค 
  (2.1) .....................................................................................................  
  (2.2) .....................................................................................................  
  (2.3) .....................................................................................................  
 การค้นหาศักยภาพ/ก าหนดต าแหน่งหรือจุดยืนการพัฒนาของต าบล (positioning)   
(เพ่ือประมวลจุดแข็ง โอกาส ศักยภาพ น าไปสู่การก าหนดทิศทางการพัฒนา Dream ของต าบล) 
 การค้นหาความพร้อม ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ของพ้ืนที่ต าบลนั้น ๆ พิจารณาจาก ความเป็นภูมิปัญญา
หรือคุณค่าของท้องถิ่น เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง(หรือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชน) 
ก่อให้เกิดรายได้มากพอสมควร และจะต้องไม่เริ่มจากศูนย์ น าศักยภาพที่มีในพ้ืนที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และคุ้มค่า 
 
 
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม– ต าบลสามารถวิเคราะห์จุดออ่น/จุดแข็ง 
โดยระบุแยกออกเป็นด้าน ๆ  ได้ดังน้ี 
 • ด้านเศรษฐกจิ  

• ด้านสังคม (เด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสการศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม) 
 • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 • ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
 • ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 • ด้านสาธารณสขุ 
 



 

2.3 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการวางแผนงาน (CIA) 
 ต าบลสามารถใช้โปรแกรม CIA มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของต าบล เพ่ือสะท้อนสภาพปัญหาและจุดเด่น
ของต าบลได้ โดยการใช้ฐานข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค กรอกในโปรแกรมส าเร็จรูปซึ่งโปรแกรมจะวิเคราะห์
ข้อมูลเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านอาชีพ การจัดการทุนชุมชน การจัดการความเสี่ยงชุมชน การแก้ปัญหา
ความยากจน การบริหารจัดการชุมชน การใช้โปรแกรมดังกล่าวนอกจากเพ่ือการวิเคราะห์สภาพความเป็นจริง
ของต าบลแล้ว ยังเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากวิธี SWOT  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
และตรงตามข้อเท็จจริงมากยิ่งข้ึน (โดยใช้ค่าเฉลี่ยของทุกหมู่บ้านในต าบล) 
 

ตัวอย่าง 
 

 
 

2.4 ทิศทางการพัฒนา ...................……………………………………………... 
 (ทิศทางการพัฒนา คือ ความต้องการหรือสิ่งสะท้อนถึงทิศทางของการพัฒนาต าบลในอนาคต/           
ภาพในอนาคตของต าบล ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ต าบลต้องการจะมุ่งไปในอนาคต โดยอาศัยการ
วิเคราะห์จากความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่มีอยู่ในต าบลเพ่ือก าหนดสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น ในอนาคต 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการก าหนดทิศทางการพัฒนาหรือเป้าหมายในการพัฒนา เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการร่วมแรง
ร่วมใจกันในการพัฒนาต าบล) 
 ตัวอย่างทิศทางหรือเป้าหมายการพัฒนา :  
  - เป็นต าบลปลอดยาเสพติด พ่ึงพาตนเองตามวิถีพอเพียง  
  - ต าบลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/ เชิงวัฒนธรรม/ เชิงวิถีเกษตรอินทรีย์ 
 

2.5 กลยุทธ์หรือวิธีปฏิบัติเพื่อไปสู่ทิศทาง/เป้าหมายของการพัฒนา 
............................................................................................................................. .................... 
(กลยุทธ์หรือวิธีปฏิบัติเพื่อไปสู่ทิศทาง/เป้าหมายของการพัฒนา คือ หลัก  วิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติ
ตามประเด็นแนวทางการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายตามทิศทาง/เป้าหมายของการพัฒนาต าบล)  
 
 
 



   การวิเคราะห์ปัญหาของต าบล 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   
3.1 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เรียงตามล าดับความส าคัญ (รวมทุกด้าน) 

 
 
 

ล าดับ
ความ 
ส าคัญ
ของ
ปัญหา 

ชื่อปัญหา สาเหตุของปัญหา 
ข้อมูลบ่งชี้สภาพ ขนาด และ 
ความรุนแรงของปัญหา 

 
แนวทางการ
แก้ไขปัญหา 

     

     

ล าดับที ่ ชื่อ
โครงการ งบประมาณ เป้าหมาย 

ประเภทของแผนด้านต่าง ๆ  
(ระบุ ) 

วิธีการด าเนินการ 
(ระบุ ) 

ด้า
นเ

ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
ฯ 

ด้า
นค

วา
มมั่

นค
ง 

ด้า
นก

าร
บริ

หา
ร

จัด
กา

ร ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
นอ

ืน่ 
ท า

ให้
 

            
            

            

            

            

            

ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาของต าบล 

 

ล าดับ
ความ 

ส าคัญของ
ปัญหา 

ชื่อปัญหา สาเหตุของปัญหา 
ข้อมูลบ่งชี้สภาพ ขนาด และ 

ความรุนแรงของปัญหา 

 
แนวทางการ
แก้ไขปัญหา 

1 ปัญหา
ความ
ยากจน 

- ผลผลิตราคาตกต่ า 
- ไม่มีอาชีพเสริม 
- ไม่มีการจดบัญชี
ครัวเรือน 

- ตกเกณฑ์ จปฐ.ข้อ 23 คนในครัวเรือนมี
รายได้เฉลี่ยน้อยกวา่คนละ 38,000 บาท 
ต่อปี 90 คร. 
- ตกเกณฑ์ จปฐ. ข้อ 24 ครัวเรือนไม่มี
การออมเงิน 
- ครัวเรือนเป็นหนี้นอกระบบ ร้อยละ 75 

 

 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  –  โครงการรวมทุกด้านเรียงตามล าดับความส าคัญตรงน้ี ให้กรอกข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมทุกโครงการในลักษณะการบูรณาการ ชื่อ/งบประมาณ ระบุพื้นที่เป้าหมายที่ด าเนินการรวมไว้ 
ในช่องเดียวกัน ทั้งที่หมู่บ้านท าเอง / หน่วยงานราชการ เช่น อบต./ ปกครอง/พัฒนาชุมชน/เกษตร/
สาธารณสุข ฯลฯ ให้การสนับสนุน และโครงการที่หมู่บ้านท าร่วมกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
โดยเมื่อกรอกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตารางรวมทุกโครงการให้แล้วเสร็จ โดยตารางต่อ ๆ ไป เป็นการแยก
โครงการตามด้านต่าง ๆ ก็สามารถคัดลอกโครงการจากตารางรวมทุกด้านน้ีไปวางตามแต่ละด้านได้เลย  
ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ แล้วจึงจัดท าข้อมูลส่วนอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วน 

 

 

 

ค าอธิบายเพิม่เติม -  รูปแบบหรือตารางการน าเสนอสามารถปรับให้สอดคล้องกับหน่วยงานแหลง่งบประมาณ 
เน้นตามรูปแบบขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นหรือตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ/จังหวัด หรือหน่วยงานอ่ืน 

 ๆ



3.2 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แยกตามด้าน 
1. ด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

ชื่อ
โครงการ 

 
 

งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
รายละเอียด/
วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ 
(ระบุ ) 

หมายเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
น

อื่น
ท า

ให
้ 

         
         

 

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

ชื่อ
โครงการ 

 
 

งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

รายละเอียด/
วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ 
(ระบุ ) 

หมายเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
น

อื่น
ท า

ให
้ 

         
 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

ชื่อ
โครงการ 

 
 

งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

รายละเอียด/
วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ 
(ระบุ ) 

หมายเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
น

อื่น
ท า

ให
้ 

         
 

4. ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 

ล าดับ
ที ่

 
 

ชื่อ
โครงการ 

 
 

งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

รายละเอียด/
วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ 
(ระบุ ) 

หมายเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
น

อื่น
ท า

ให
้ 

         
 

5. ด้านบริหารจัดการ 
 

ล าดับ
ที ่

 
 
ชื่อ
โครงการ 
 
 

งบประมาณ 
เป้าหมาย/ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

รายละเอียด/
วิธีด าเนินการ 

วิธีการด าเนินการ 
(ระบุ ) 

หมายเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
น

อื่น
ท า

ให
้ 

         
 

ค้าอธิบายเพ่ิมเติม -  ควรแยกโครงการ/แผนงานที่เป็นการสร้างสัมมาชีพชุมชนไว้ในกลุ่มเดียวกันให้ชัดเจน 



ส่วนที่ 4 การทบทวนแผนชุมชนระดับต าบล 
(ให้ต าบลมีการทบทวนแผนพัฒนาต าบลเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ 
แผนพัฒนาต าบลเป็นปัจจุบันและมีข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง) 
 

วัน/เดือน/ปี ทบทวนครั้งที่ 
มติที่
ประชุม 

จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
 
 
    
 
 
 
ภาคผนวก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม-ส าหรับภาคผนวกให้แนบเอกสารดังน้ี 

- บันทึกรายงานการประชุม 
- รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

อาจเลือกจัดท าเฉพาะโครงการอนัดับที่ 1-5 
- สรุปข้อมลู จปฐ. /ข้อมูล กชช.2ค ประจ าปี 2563 
- ภาพกิจกรรม  
- อื่นๆ ตามความเหมาะสม 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  – การทบทวนแผนฯ น้ัน สามารถด าเนินการได้ตามที่เหน็สมควร 
 

 



ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
______________ 

 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา 

คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)  หรือคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ต.) ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) และผู้เกี่ยวข้องน าแผน
ชุมชนหรือแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกหมู่/ทุกชุมชนในต าบลมาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยค้นหาว่าต าบลมีปัญหา
อะไรบ้าง มากหรือน้อย จ าเป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขขนาดไหน อย่างไร เป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยในชุมชนเองหรือ
เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ในต าบล  โดยน าข้อมูลทั้ง ๒ ประเภท มารวบรวมและ
ประมวลผล ค้นหาศักยภาพของต าบล จากข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนและวิเคราะห์คุณภาพชีวิต รายรับ รายจ่าย 
เงินออม และหนี้สิน ในภาพรวมของต าบล จากข้อมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน เช่น ข้อมูล กชช. 2ค ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล
บัญชีครัวเรือน เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเพ่ือให้
รวดเร็วขึ้น อาจจะแยกกลุ่มย่อยตามประเภทของปัญหาหรือประเด็นปัญหา เช่น ประเด็นแหล่งน้ า เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด ฯลฯ ท าการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา      
แล้วน าข้อเสนอที่ประชุมย่อย หรือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ 
 

ขั้นที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
น าข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เจาะลึกแต่ละด้าน เช่น ทุนชุมชน ทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน ธุรกิจชุมชน 

วัฒนธรรมชุมชน สุขภาพคน ฯลฯ ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน มารวบรวมเป็นข้อมูลระดับต าบล เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจ ากัดของชุมชนให้มีความแม่นย า ชัดเจน สามารถน ามาก าหนด
ทิศทาง/เป้าหมายการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของต าบล ส าหรับการวางแผนแก้ไขปัญหาเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาต าบล มีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. วิเคราะห์หมู่บ้าน/ชุมชน โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้าน/ชุมชนและข้อมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน  
มาวิเคราะห ์เพ่ือให้รู้ว่าในต าบลมีทรัพยากรอะไรบ้าง ที่เก่ียวข้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข 

๒. การค้นหา โอกาส และแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถใช้ข้อมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน วิเคราะห์
คุณภาพชีวิตในมิติด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้านการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ ฯลฯ มาเชื่อมโยง
กับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในต าบล โดยน ามาบูรณาการและจัดท าเป็นโครงการต่าง ๆ  
ตามประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมของต าบล ไม่ใช่รายหมู่บ้าน 

๓. การก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายการพัฒนา  เป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาต าบล ซึ่งมีทิศทาง
ระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว โดยใช้ข้อมูลในการค้นหาปัญหา สาเหตุ ความจ าเป็นความต้องการ 
จัดล าดับและประเมินตนเอง และน ามาก าหนดเป้าหมายหรือทิศทางของต าบล 

๔. การก าหนดรายละเอียดการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา   ประกอบด้วย การน าปัญหาที่ชุมชน 
ส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบในวงกว้างมาเป็นประเด็นในจัดท าแผนพัฒนาต าบล ฉะนั้น 
จะเห็นว่าการจัดท าแผนพัฒนาต าบลมิใช่การน าเอาแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน มารวมหรือมาเรียงต่อกัน
เท่านั้น 

๕. จัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือแสวงหาแหล่งงบประมาณให้เหมาะสมกับแผนงาน/
โครงการ ดังนั้น โดยคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) หรือ คณะกรรมการบริหารงานต าบล
แบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) และผู้ที่
เกี่ยวข้องจึงต้องรู้ว่าแต่ละแผนงาน/โครงการจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด เพ่ือจะได้
ประสานเชื่อมโยงกับผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป โดยจัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
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- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ท าเองได้ เช่น การลดรายจ่ายในครัวเรือน ด้วยการปลูกผักสวนครัว  
ลดรายจ่าย   ที่ไม่จ าเป็น หรือลดต้นทุนการผลิต ด้วยการท าปุ๋ยหมัก เป็นต้น 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องท าร่วม เป็นแผนที่ต้องประสานขอรับความร่วมมือกับหลาย
ภาคส่วน   โดยมีการร่วมกันในด้านทรัพยากรคนหรือเงิน เช่น โครงการดูแลสุขภาพชุมชน ร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ โครงการปลูกข้าวพันธุ์ดีร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ เป็นต้น 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องขอรับการสนับสนุน เป็นแผนที่ต้องมีการประสานเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและเป็นปัญหาร่วมกันหลายพ้ืนที่ หากสามารถ
จัดท ารายละเอียดต่างๆ ได้ครบถ้วน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ชัดเจน แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ย่อมมีโอกาสได้รับการสนับสนุนสูงกว่า แผนงาน/โครงการที่  
ไม่ชัดเจน 

- การจัดล าดับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดโดยยึดหลักความส าคัญ ความจ าเป็น หรือ
ความสามารถ   ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน ผ่านเวทีประชาคม โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การ
อภิปรายถึงความส าคัญของโครงการการ ใช้เสียงส่วนใหญ่จากการโหวตออกเสียงสนับสนุนในเวทีประชาคม  
หรือการประเมินข้อมูลด้วยตารางวิเคราะห์คะแนนความส าคัญของแผนงาน/โครงการการบูรณาการแผนชุมชน
ระดับต าบล จ าเป็นต้องวิเคราะห์ทั้งปัญหา/อุปสรรค และโอกาสที่จะเกิดขึ้นรอบด้าน ทั้งนี้ เพ่ือให้ชุมชน
สามารถแสวงหาความร่วมมือและโอกาสในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้อง    กับเป้าหมายของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ในทุกระดับ ฉะนั้น รูปแบบการน าเสนอ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมก็ควรจะท าให้สอดคล้องกับแหล่งงบประมาณ เช่น แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของจังหวัดนั้น ๆ เป็นต้น 
 

ขั้นที่ 3 การเช่ือมโยงและประสานแผน 
 คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)  หรือคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ต.) ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) และผู้เกี่ยวข้อง จัดท าบัญชี
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามล าดับความส าคัญ จัดส่งให้คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ 
(ก.บ.อ.) ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด หรืออาจจัดส่งให้หน่วยงานที่มีงบประมาณสนับสนุนได้ 
 

ขั้นที่ 4 ประเมินผล 
 การประเมินผลแผนพัฒนาต าบล เพ่ือให้แผนพัฒนาต าบลมีประสิทธิภาพ โดยส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ
ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการด าเนินการทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาต าบล รวมทั้งความครบถ้วน           
ขององค์ประกอบของแผนพัฒนาต าบลตามแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาต าบลที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนด 
แล้วรายงานให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ   
 
 

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



 
ค ำสั่งจังหวัด................................... 

ที่...................../................ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร อ ำเภอ............ 
------------------------------------------------------------ 

  ด้วยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ ก ำหนดให้ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยงกำรพัฒนำ
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ ทุกพ้ืนที่ เพ่ือบูรณำกำรในกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่
หมู่บ้ำน ชุมชน ต ำบล และอ ำเภอ ให้เกิดควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำในระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด 
ภำคและประเทศ ไปในทิศทำงเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำ น ำไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ประกอบกับกระทรวงมหำดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่
ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562 

  ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงำนระดับอ ำเภอ เป็นไปในแนวทำงกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร            
ที่มีสมรรถนะ ในกำรน ำยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล และแผนพัฒนำ
จังหวัดไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติรองรับตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่ ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 54 และ 57 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร (ก.บ.อ.) อ ำเภอ......................         
โดยมีองค์ประกอบ และหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

  1. องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
(1) นำยอ ำเภอ  ประธำนกรรมกำร 
(2) ปลัดอ ำเภอหัวหน้ำกลุ่มงำนหรือ  

ปลัดอ ำเภอหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนปกครอง 
รองประธำนกรรมกำร 

(3) พัฒนำกำรอ ำเภอ  กรรมกำร 
(4) ท้องถิ่นอ ำเภอ กรรมกำร 
(5) หัวหน้ำส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

ในระดับอ ำเภอ ที่นำยอ ำเภอแต่งตั้งจ ำนวนไม่เกินสิบสองคน 
กรรมกำร 

(6) ผู้แทนผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ ำเภอซึ่งคัดเลือก  
กันเอง ประเภทละหนึ่งคน ยกเว้นองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
และเมืองพัทยำ 

กรรมกำร 

(7) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นำยอ ำเภอแต่งตั้งจ ำนวนไม่เกินห้ำคน  กรรมกำร 
(8) ปลัดอ ำเภอผู้รับผิดชอบส ำนักงำนอ ำเภอ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
(9) ข้ำรำชกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมำยจ ำนวนหนึ่งคน 
กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

(10) ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ  
ที่นำยอ ำเภอแต่งตั้งจ ำนวนหนึ่งคน 

กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

 /2. หน้ำที่และอ ำนำจ... 
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2. หน้าที่และอ านาจคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ อ าเภอ.... มีดังนี้ 
(1) วำงแนวทำงปฏิบัติและอ ำนวยกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำรในอ ำเภอ รวมทั้งก ำหนดกรอบ

แนวทำงปฏิบัติในกำรประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่อ ำเภอให้เป็นไปตำมหลักกำรนโยบำยและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

(2) จัดท ำแผนพัฒนำอ ำเภอและแผนควำมต้องกำรระดับอ ำเภอ โดยก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
อ ำเภอ กำรประสำนและรวบรวมข้อมูลจำกปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน แผนพัฒนำหมู่บ้ำน แผนชุมชน 
แผนพัฒนำต ำบล แผนพัฒนำท้องถิ่น และแผนพัฒนำของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่อ ำเภอ 

(3) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของอ ำเภอ โดยรวบรวมโครงกำรหรือกิจกรรมของส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่
ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่อ ำเภอ และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.บ.จ.) ทรำบ 

(4) ประสำนกับทุกภำคส่วนในพ้ืนที่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน ำแผนพัฒนำอ ำเภอ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งก ำกับ ติดตำมผล และให้ค ำแนะน ำหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ด ำเนินงำนพัฒนำพ้ืนที่ระดับอ ำเภอใน
ด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรพัฒนำและกำรแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่อย่ำงยั่งยืน 

(5) ตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่อ ำเภอ หำกตรวจพบควำมซ้ ำซ้อนของแผนงำนหรือโครงกำร ให้คณะกรรมกำร
บริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำรเร่งแจ้งข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอควำมเห็นประกอบไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

(6) ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร  (ก.บ.จ.) 
มอบหมำย 

(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอ 
แบบบูรณำกำร (ก.บ.อ.) มอบหมำย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่......................................................  
 
 
 

(..........................................................) 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด............ 

 
 

 
 

 
 



 
ค ำสั่งอ ำเภอ............................ 

ที ่.............../................. 
เรื่อง  กำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร 

อ ำเภอ........................... 

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

  ด้วยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ ก ำหนดให้ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยงกำรพัฒนำ
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ ทุกพ้ืนที่ เพ่ือบูรณำกำรในกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่
หมู่บ้ำน ชุมชน ต ำบล และอ ำเภอ ให้เกิดควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ภำคและประเทศ ไปในทิศทำงเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำ น ำไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ประกอบกับกระทรวงมหำดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่
ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562 

  ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงำนระดับอ ำเภอ เป็นไปในแนวทำงกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำรที่มี
สมรรถนะ ในกำรน ำยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล และแผนพัฒนำจังหวัด
ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติรองรับตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562 อำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 61/1 มำตรำ 62 และมำตรำ 65 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ 12 (7) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและ
ประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562 จึงมีค ำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
บริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร อ ำเภอ........... ดังนี้ 

    (1) .....................................................................................  
      (๒) ..................................................................................... 
      (๓) .....................................................................................  
      (๔) ..................................................................................... 

    (5) ..................................................................................... 

  ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรจัดท ำแผนพัฒนำอ ำเภอ และอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำร
บริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร (ก.บ.อ.) มอบหมำย โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิข้ำงต้นมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละห้ำปี  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่................................................... 

 

                   (ลงชื่อ)....................................... 



                              (........................................) 
นำยอ ำเภอ.............................................. 

แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ 

ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 
(ฉบับปรับปรุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) 

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

1. การก าหนดคุณสมบัติในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.อ. (ข้อ 12 (7)) 
1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1.1.1 มีภูมิล ำเนำหรืออำศัยอยู่ในพื้นที่อ ำเภอ อย่ำงน้อย 6 เดือน (หน่วยงำนรำชกำรรับรอง) 
1.1.2 อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี (เป็นผู้บรรลุนิติภำวะ) ในวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรพัฒนำระดับอ ำเภอ ด้ำนกำรศึกษำ หรือมีประสบกำรณ์ในกำร

จัดท ำแผนพัฒนำอ ำเภอ รวมทั้งด้ำนภำคประชำสังคมและเอกชน เช่น ประธำนชมรมก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนประจ ำอ ำเภอ 
สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ ผู้แทนหอกำรค้ำจังหวัดในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ ประธำนสภำวัฒนธรรม
อ ำเภอ ประธำนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ำยในพ้ืนที่อ ำเภอ องค์กรพัฒนำเอกชน (NGO) และกลุ่มประชำสังคมต่ำง ๆ 
เป็นต้น 

1.3 วาระการด ารงต าแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.อ. 
วำระด ำรงต ำแหน่ง 5 ปี 

1.4 การพ้นสภาพการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.อ. 
(ปรับมำจำกหมวด 5 คณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติ

รำชกำรทำงปกครอง) 
นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ก ำหนดให้กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
1.4.1 ตำย 
1.4.2 ลำออก โดยยื่นลำออกต่อนำยอ ำเภอและนำยอ ำเภอเห็นชอบ 
1.4.3 เป็นบุคคลล้มละลำย 
1.4.4 เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
1.4.5 ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นควำมผิดลหุโทษหรือควำมผิดอันได้กระท ำ

โดยประมำท 
1.4.6 ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ โดยที่ประชุม ก.บ.อ. มีมติให้ออก และนำยอ ำเภอเห็นชอบ  
ทั้งนี้  หำกมีวำระเหลืออยู่มำกกว่ำ 180 วัน ให้ ก.บ.อ. เสนอเปลี่ยนแปลงค ำสั่งให้นำยอ ำเภอแต่งตั้ ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวำระเท่ำระยะเวลำที่เหลืออยู่ หำกวำระเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเท่ำที่
เหลืออยู่ 

2. แนวทางการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ก.บ.อ. ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
นำยอ ำเภอ พิจำรณำผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.อ. โดยผู้ได้รับพิจำรณำต้องยอมรับและ

สมัครใจ ทั้งนี้ สำมำรถพิจำรณำแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพในแต่ละพ้ืนที่และเกิดควำม
คล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน และให้นำยอ ำเภอเป็นผู้ลงนำมในค ำสั่งฯ  

 
หมายเหตุ : 
- ขอใหน้ำยอ ำเภอให้ควำมส ำคัญในกำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำกก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เนื่องจำกเป็นผู้ที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชนในพ้ืนท่ี 



- ก.บ.อ. ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกกำรปรับปรงุค ำสั่งตำมแนวทำงดังกล่ำว ให้มีระยะเวลำคงเหลือในกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระของค ำสั่ง
แต่งตั้ง ก.บ.อ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

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



 
ค ำสั่งจังหวัด................................... 

ที่...................../................ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร อ ำเภอ............ 
------------------------------------------------------------ 

  ด้วยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ ก ำหนดให้ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยงกำรพัฒนำ
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ ทุกพ้ืนที่ เพ่ือบูรณำกำรในกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่
หมู่บ้ำน ชุมชน ต ำบล และอ ำเภอ ให้เกิดควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำในระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด 
ภำคและประเทศ ไปในทิศทำงเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำ น ำไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ประกอบกับกระทรวงมหำดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่
ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562 

  ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงำนระดับอ ำเภอ เป็นไปในแนวทำงกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร            
ที่มีสมรรถนะ ในกำรน ำยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล และแผนพัฒนำ
จังหวัดไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติรองรับตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่ ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562   
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 54 และ 57 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร (ก.บ.อ.) อ ำเภอ......................         
โดยมีองค์ประกอบ และหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

  1. องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
(1) นำยอ ำเภอ  ประธำนกรรมกำร 
(2) ปลัดอ ำเภอหัวหน้ำกลุ่มงำนหรือ  

ปลัดอ ำเภอหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนปกครอง 
รองประธำนกรรมกำร 

(3) พัฒนำกำรอ ำเภอ  กรรมกำร 
(4) ท้องถิ่นอ ำเภอ กรรมกำร 
(5) หัวหน้ำส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 

ในระดับอ ำเภอ ที่นำยอ ำเภอแต่งตั้งจ ำนวนไม่เกินสิบสองคน 
กรรมกำร 

(6) ผู้แทนผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ ำเภอซึ่งคัดเลือก  
กันเอง ประเภทละหนึ่งคน ยกเว้นองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
และเมืองพัทยำ 

กรรมกำร 

(7) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นำยอ ำเภอแต่งตั้งจ ำนวนไม่เกินห้ำคน  กรรมกำร 
(8) ปลัดอ ำเภอผู้รับผิดชอบส ำนักงำนอ ำเภอ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
(9) ข้ำรำชกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมำยจ ำนวนหนึ่งคน 
กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

(10) ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ  
ที่นำยอ ำเภอแต่งตั้งจ ำนวนหนึ่งคน 

กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

 /2. หน้ำที่และอ ำนำจ... 
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2. หน้าที่และอ านาจคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ อ าเภอ.... มีดังนี้ 
(1) วำงแนวทำงปฏิบัติและอ ำนวยกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำรในอ ำเภอ รวมทั้งก ำหนดกรอบ

แนวทำงปฏิบัติในกำรประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่ของภำคส่วนต่ำง ๆ ในพื้นที่อ ำเภอให้เป็นไปตำมหลักกำรนโยบำยและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

(2) จัดท ำแผนพัฒนำอ ำเภอและแผนควำมต้องกำรระดับอ ำเภอ โดยก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
อ ำเภอ กำรประสำนและรวบรวมข้อมูลจำกปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน แผนพัฒนำหมู่บ้ำน แผนชุมชน 
แผนพัฒนำต ำบล แผนพัฒนำท้องถิ่น และแผนพัฒนำของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่อ ำเภอ 

(3) จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของอ ำเภอ โดยรวบรวมโครงกำรหรือกิจกรรมของส่วนรำชกำร
รัฐวิสำหกิจในสังกัดกระทรวงมหำดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่
ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่อ ำเภอ และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.บ.จ.) ทรำบ 

(4) ประสำนกับทุกภำคส่วนในพ้ืนที่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน ำแผนพัฒนำอ ำเภอ
ไปสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งก ำกับ ติดตำมผล และให้ค ำแนะน ำหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่ด ำเนินงำนพัฒนำพ้ืนที่ระดับอ ำเภอใน
ด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรพัฒนำและกำรแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่อย่ำงยั่งยืน 

(5) ตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่อ ำเภอ หำกตรวจพบควำมซ้ ำซ้อนของแผนงำนหรือโครงกำร ให้คณะกรรมกำร
บริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำรเร่งแจ้งข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอควำมเห็นประกอบไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

(6) ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร  (ก.บ.จ.) 
มอบหมำย 

(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่ำง ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอ 
แบบบูรณำกำร (ก.บ.อ.) มอบหมำย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่......................................................  
 
 
 

(..........................................................) 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด............ 

 
 

 
 

 
 



 
ค ำสั่งอ ำเภอ............................ 

ที ่.............../................. 
เรื่อง  กำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร 

อ ำเภอ........................... 

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

  ด้วยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ ก ำหนดให้ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยงกำรพัฒนำ
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ ทุกพ้ืนที่ เพ่ือบูรณำกำรในกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำในระดับพ้ืนที่
หมู่บ้ำน ชุมชน ต ำบล และอ ำเภอ ให้เกิดควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ภำคและประเทศ ไปในทิศทำงเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำ น ำไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ประกอบกับกระทรวงมหำดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่
ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562 

  ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงำนระดับอ ำเภอ เป็นไปในแนวทำงกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำรที่มี
สมรรถนะ ในกำรน ำยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล และแผนพัฒนำจังหวัด
ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล และเป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติรองรับตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562 อำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 61/1 มำตรำ 62 และมำตรำ 65 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับข้อ 12 (7) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและ
ประสำนแผนพัฒนำพ้ืนที่ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562 จึงมีค ำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร
บริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร อ ำเภอ........... ดังนี้ 

    (1) .....................................................................................  
      (๒) ..................................................................................... 
      (๓) .....................................................................................  
      (๔) ..................................................................................... 

    (5) ..................................................................................... 

  ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรจัดท ำแผนพัฒนำอ ำเภอ และอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำร
บริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร (ก.บ.อ.) มอบหมำย โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิข้ำงต้นมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละห้ำปี  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่................................................... 

 

                   (ลงชื่อ)....................................... 



                              (........................................) 
นำยอ ำเภอ.............................................. 

แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ 

ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 
(ฉบับปรับปรุง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) 

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

1. การก าหนดคุณสมบัติในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.อ. (ข้อ 12 (7)) 
1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1.1.1 มีภูมิล ำเนำหรืออำศัยอยู่ในพื้นที่อ ำเภอ อย่ำงน้อย 6 เดือน (หน่วยงำนรำชกำรรับรอง) 
1.1.2 อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 20 ปี (เป็นผู้บรรลุนิติภำวะ) ในวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

1.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
เป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรพัฒนำระดับอ ำเภอ ด้ำนกำรศึกษำ หรือมีประสบกำรณ์ในกำร

จัดท ำแผนพัฒนำอ ำเภอ รวมทั้งด้ำนภำคประชำสังคมและเอกชน เช่น ประธำนชมรมก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนประจ ำอ ำเภอ 
สมำชิกสภำเกษตรกรจังหวัดในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ ผู้แทนหอกำรค้ำจังหวัดในเขตพ้ืนที่อ ำเภอ ประธำนสภำวัฒนธรรม
อ ำเภอ ประธำนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ำยในพ้ืนที่อ ำเภอ องค์กรพัฒนำเอกชน (NGO) และกลุ่มประชำสังคมต่ำง ๆ 
เป็นต้น 

1.3 วาระการด ารงต าแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.อ. 
วำระด ำรงต ำแหน่ง 5 ปี 

1.4 การพ้นสภาพการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.อ. 
(ปรับมำจำกหมวด 5 คณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติ

รำชกำรทำงปกครอง) 
นอกจำกพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ก ำหนดให้กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
1.4.1 ตำย 
1.4.2 ลำออก โดยยื่นลำออกต่อนำยอ ำเภอและนำยอ ำเภอเห็นชอบ 
1.4.3 เป็นบุคคลล้มละลำย 
1.4.4 เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
1.4.5 ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นควำมผิดลหุโทษหรือควำมผิดอันได้กระท ำ

โดยประมำท 
1.4.6 ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ โดยที่ประชุม ก.บ.อ. มีมติให้ออก และนำยอ ำเภอเห็นชอบ  
ทั้งนี้  หำกมีวำระเหลืออยู่มำกกว่ำ 180 วัน ให้ ก.บ.อ. เสนอเปลี่ยนแปลงค ำสั่งให้นำยอ ำเภอแต่งตั้ ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวำระเท่ำระยะเวลำที่เหลืออยู่ หำกวำระเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิเท่ำที่
เหลืออยู่ 

2. แนวทางการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ก.บ.อ. ให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
นำยอ ำเภอ พิจำรณำผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.บ.อ. โดยผู้ได้รับพิจำรณำต้องยอมรับและ

สมัครใจ ทั้งนี้ สำมำรถพิจำรณำแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพในแต่ละพ้ืนที่และเกิดควำม
คล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน และให้นำยอ ำเภอเป็นผู้ลงนำมในค ำสั่งฯ  

 
หมายเหตุ : 
- ขอใหน้ำยอ ำเภอให้ควำมส ำคัญในกำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำกก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เนื่องจำกเป็นผู้ที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชนในพ้ืนท่ี 



- ก.บ.อ. ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกกำรปรับปรงุค ำสั่งตำมแนวทำงดังกล่ำว ให้มีระยะเวลำคงเหลือในกำรด ำรงต ำแหน่งตำมวำระของค ำสั่ง
แต่งตั้ง ก.บ.อ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

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



 

ค ำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร จังหวัด..... 
ที่...................../................ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนกลั่นกรองแผนพัฒนำอ ำเภอ  
------------------------------------------------------------ 

  ด้วยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ ก ำหนดให้ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยงกำร
พัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ ทุกพ้ืนที่ เพ่ือบูรณำกำรในกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำในระดับ
พ้ืนที่หมู่บ้ำน ชุมชน ต ำบล และอ ำเภอ ให้เกิดควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำในระดับจังหวัด      
กลุ่มจังหวัด ภำคและประเทศ ไปในทิศทำงเดียวกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำ น ำไปสู่ควำมมั่นคง     
มั่งคั่ง และยั่งยืน ประกอบกับกระทรวงมหำดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและ
ประสำนแผนพัฒนำพื้นทีใ่นระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562 และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. 2551 

  ดังนั้น เพ่ือให้กำรพัฒนำพื้นที่ของจังหวัด......ค ำนึงถึงควำมต้องกำรและศักยภำพของประชำชน 
ในท้องถิ่นในจังหวัด รวมตลอดถึงควำมพร้อมของภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชนและยุทธศำสตร์ระดับชำติ                     
มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล และสอดคล้องกับปัญหำ รวมทั้งควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงครอบคลุมและ
ทั่วถึง  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 11 และมำตรำ 18 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. 2551 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำน
แผนพัฒนำพ้ืนที่ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนกลั่นกรองแผนพัฒนำอ ำเภอ  
โดยมีองค์ประกอบ และหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

  1. องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
(1) รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำย  ประธำนคณะท ำงำน 
(2) ปลัดจังหวัด รองประธำนคณะท ำงำน 
(3) ผู้แทนหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับจังหวัด จ ำนวนไม่เกิน 5 คน คณะท ำงำน 
(4) ผู้แทนพัฒนำกำรจังหวัด คณะท ำงำน 
(5) ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด คณะท ำงำน 
(6) จ่ำจังหวัด คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
(7) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูล  

เพ่ือกำรพัฒนำจังหวัด ส ำนักงำนจังหวัด..... 
คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

(8) ข้ำรำชกำรในที่ท ำกำรปกครองจังหวัด จ ำนวน 1 คน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
(9) ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนจังหวัด จ ำนวน 1 คน ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2. หน้าที่และอ านาจของคณะท างานกลั่นกรองแผนพัฒนาอ าเภอ มีดังนี้ 
(1) พิจำรณำ และกลั่นกรอง แผนพัฒนำอ ำเภอ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกับกำรพัฒนำจังหวัด 

ตำมแผนพัฒนำจังหวัด ก่อนเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้ควำมเห็นชอบ  
(2) ก ำกับ ให้ค ำแนะน ำ และติดตำมผล กำรจัดท ำและกำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำอ ำเภอ        

ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกับกำรพัฒนำของจังหวัด 
 

/(3) ปฏิบัติหน้ำที่... 
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(3) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำรจังหวัด................

หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่......................................................  
 
 

  (..........................................................) 
  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด............ 

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร 
จังหวัด............................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองแผนพัฒนาอ าเภอ 
 

๑. ผู้แทนหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับจังหวัด จ ำนวนไม่เกิน 5 คน ให้คัดเลือกจำกกลุ่มภำรกิจหลักของพ้ืนที่ อันได้แก่ 
๑.๑ กลุ่มภำรกิจด้ำนเศรษฐกิจ และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๑.๒ กลุ่มภำรกิจด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๑.๓ กลุ่มภำรกิจด้ำนกำรเกษตร 
๑.๔ กลุ่มภำรกิจด้ำนสังคม วัฒนธรรม และกำรท่องเที่ยว 
๑.๕ กลุ่มภำรกิจด้ำนควำมมั่นคง 
1.6 หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัด 

๒. ให้ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเป็นผู้ยกร่ำงค ำสั่งคณะท ำงำนกลั่นกรองแผนพัฒนำอ ำเภอ และเสนอให้รองผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดที่รับผิดชอบเรื่องแผนพัฒนำจังหวัดเป็นผู้พิจำรณำก่อนเสนอให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำเห็นชอบและลงนำมใน
ค ำสั่งดังกล่ำว จำกนั้นให้ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดแจ้งเวียนค ำสั่งฯ ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบต่อไป 

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

 



 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี 
(พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 

 (พร้อมค าอธิบาย) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ 
กองวิชาการและแผนงาน  กรมการปกครอง 
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ตัวอย่างหน้าปกแผนพัฒนาอ าเภอ 
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เค้าโครงแผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
 

 
 

     ส่วนหน้า   - ประกาศใช้แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70)                        

                    ส่วนที่ ๑   ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของอ าเภอ ประกอบด้วย  
                                  1.1 ความเป็นมาของอ าเภอ  
                                  1.2 ค าขวัญอ าเภอ  
                                  1.3 ข้อมูลสภาพทั่วไปและสถานการณ์ในปัจจุบัน  
 ข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนในพื้นที่ 
                                  1.4 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัด  
                                  1.5 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนทีป่ระเด็นการพัฒนา 
                                  1.6 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของอ าเภอในช่วงที่ผ่านมา 
                                        (ในปีงบประมาณ 2 ปีทีผ่่านมา) 
                                  1.7 ข้อมูลความเสี่ยงการเกิดสถานการณ์โรคระบาดในพ้ืนที่  
   ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
   และข้อมูลความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในพื้นท่ี 

                    ส่วนที่ 2   บทวิเคราะห์การพัฒนา 
                                  2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่อ าเภอ 
                                  2.2 การก าหนดต าแหน่งการพัฒนาอ าเภอ (Positioning) 
                                  2.3 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่อ าเภอ (SWOT Analysis) 
                                  2.4 การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่อ าเภอ  
                                        (TOWS Matrix) 
 

                   ส่วนที่ ๓   ข้อมูลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) ประกอบด้วย ดังนี้  
                                  3.๑ เป้าหมายการพัฒนาอ าเภอ (วิสัยทัศน์ของอ าเภอ) 
                                  3.๒ พันธกิจ (ถ้ามี) 
                                       3.3 วัตถุประสงค์ (เป้าหมายรวม) 
                                  3.4 ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ (ประเด็นยุทธศาสตร์) 
                                  3.5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (ลักษณะเฉพาะเจาะจง) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ของแต่ละ 
                                        ประเด็นการพัฒนา 
                                  3.6 แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ของแต่ละประเด็นการพัฒนา 
 
 

                   ส่วนที่ ๔   โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนา (ประเด็นยุทธศาสตร์) 
                                                      - แผนงาน (ชุดโครงการ) 
                                  - โครงการ/กิจกรรมย่อย 
 

    ภาคผนวก   - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) 
                    - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)  

ที่รับรองแผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. ........... 
 - ประกาศคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ อ าเภอ...............      
                       เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 
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ประกาศคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ   

อ าเภอ............... 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 

อ าเภอ.......................................... 
 

  ด้วยคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ อ าเภอ........... ได้จัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี   
(พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 และมีมติรับรองแผนวันที่..........................................................  

  บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด...................... ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 ตามที่คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ อ าเภอ..................... เสนอแล้ว           
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. เป้าหมายการพัฒนาอ าเภอ ................................................................................................................................. 
2. เป้าประสงค์ ........................................................................................................................................................... 
3. ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ 

3.1 ประเด็นการพัฒนาอ าเภอที่ 1 ................................................................................................................... 
3.2 ประเด็นการพัฒนาอ าเภอที่ 2 ................................................................................................................... 
3.3 ประเด็นการพัฒนาอ าเภอที่ 3 ................................................................................................................... 
3.4 ประเด็นการพัฒนาอ าเภอที่ 4 ................................................................................................................... 
      ........................................................................................................................................................................ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 61/1 มาตรา 62 และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อ 15 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย        
การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา
อ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 ดังมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้
ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันน าแผนพัฒนาอ าเภอดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่........................................ .............. 
 
 
 

(..........................................................) 
นายอ าเภอ............................. 

ประธานคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ   
อ าเภอ......................................... 
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                               ส่วนที่ 1 
 

         ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของอ าเภอ................................. 
    1.1 ความเป็นมาของอ าเภอ  
    1.2 ค าขวัญอ าเภอ  
    1.3 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและสถานการณ์ในปัจจุบัน  
    1.4 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและประเด็นยุทธศาสตร์ของ

แผนพัฒนาจังหวัด 
    1.5 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นท่ี 
    1.6 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาส าคัญของอ าเภอ            

ในช่วงท่ีผ่านมา (ในปีงบประมาณ 2 ปีท่ีผ่านมา) 
    1.7 ข้อมูลความเสี่ยงการเกิดสถานการณ์โรคระบาดในพ้ืนที่  
  ท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
  และข้อมูลความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในพ้ืนที่  
 

          

 
 

*********************** 
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 ส่วนที่ ๑  ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของอ าเภอ ประกอบด้วย 
1.1 ความเป็นมาของอ าเภอ  
………………....……………………………………………………………………………………………………….…………………….................... 
……………………..…………………………………………………………………………………………………..…………...………..……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 
ค าอธิบาย : ให้เขียนอธิบายเป็นข้อๆ ดังนี้ 
               1) ประวัติศาสตร์การจัดตั้งอ าเภอ 
               ๒) ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของอ าเภอ โดยเฉพาะการเสด็จเยือนพ้ืนที่ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
               ๓) การเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่ (ถ้ามี)  เช่น การเป็นแหล่งที่อยู่ของมนุษย์ดึกด าบรรพ์ ชุมชน
โบราณ เป็นต้น 
 
1.2 ค าขวัญอ าเภอ 
……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
ค าอธิบาย : ให้บอกนิยามของค าขวัญ ที่มาของค าขวัญ และอาจมีรูปภาพประกอบการอธิบายก็ได้ 
 
1.3 ข้อมูลสภาพทั่วไปและสถานการณ์ในปัจจุบัน 
……………....…………………..........……………………………………………………………….…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………...…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…….……… 
(เช่น แผนที่ของอ าเภอ ข้อมูลที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดิน ลักษณะภมูิอากาศ การปกครอง ประชากร            
ด้านสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง              
และความสงบเรยีบร้อย ความสมัพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ฯลฯ) 
ทั้งนี้ ข้อมูลที่น ามาใส่ในแผนฯ ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและมีแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน และสามารถใช้วิธีการ
ประสานข้อมูลรวมทั้งการวิเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดหรือระดับอ าเภอก็ได้ 
๑) ต้องเป็นข้อมูลสถานการณ์ในปัจจุบัน (ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี) 
๒) อ้างอิงที่มาต้องถูกต้อง 
๓) การวิเคราะห ์- ปัญหาอุปสรรค - แนวโน้มในอนาคต - ทางออก/แนวทางแก้ไข ทั้งนี้ ต้องมีแหล่งข้อมูลถูกต้อง 
๔) ต้องมีสถิติ กราฟ หรืออ่ืนๆ ประกอบ 
ค าอธิบาย 
 ข้อมูลสภาพทั่วไป และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย  
 ๑) ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดิน ประเภทของดินและความเหมาะสม                          
ในการปลูกพืช ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ย เป็นต้น 
 ๒) การปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ทั้งนี้ หากพ้ืนที่เคยมีรูปแบบการปกครอง
รูปแบบพิเศษในพ้ืนที่ก็ให้ใส่ที่มาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องชัดเจน 
 ๓) หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร หน่วยงานอื่นๆ และ                      
กลุ่มพลังมวลชนในพ้ืนที่ เป็นต้น โดยให้ใส่ภารกิจของหน่วยงานและศักยภาพขีดความสามารถของหน่วยงานนั้นๆ                  
ด้วย เช่น การมีโรงพยาบาลจ านวน ๑ แห่ง เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๒๐ เตียง มีแพทย์ครบทุกสาขา ช านาญการรักษา                   
ในเรื่องใด อย่างไร ฯลฯ  

/(๑) หน่วยงานราชการ... 
     (๑) หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
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           - ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
           - สถานีต ารวจภูธร 
           - ที่ท าการไปรษณีย์ 
           - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
           - ฯลฯ 
     (๒) ธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
           - ธนาคารต่างๆ 
           - สถาบันการเงินอื่นๆ 
  (3) หน่วยงานอื่นๆ ในพ้ืนที่ 
           - มูลนิธิปิดทองหลังพระ 
           - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     (๔) กลุ่มพลังมวลชนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาพื้นที่ 
           - กลุ่มองค์กรไม่แสวงหาก าไร (NGO) 
                    ๔) ประชากร  
     (๑) จ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือนปีปัจจุบัน  
                            - แยกเพศและช่วงอายุ ดังนี้ วัยเด็ก อายุแรกเกิด - ๑๒ ปี วัยเรียน ๑๓ - ๒๒ ปี 
                               วัยท างาน ๒๓ - ๖๐ ปี และผู้สูงอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป 
                         (๒) วิเคราะห์แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของประชากรเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือแนวโน้ม
ที่น่าจะเพ่ิมข้ึนลดลงในอนาคต  
                         (๓) ข้อมูลประชากรแฝงและข้อมูลแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เช่น พ้ืนที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานศึกษาที่ส าคัญ เป็นต้น   
                         (๔) วิเคราะห์แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของประชากรแฝงเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือ              
แนวโน้มที่น่าจะเพ่ิมข้ึนลดลงในอนาคต  
                         (๕) การประกอบอาชีพ เช่น ภาคการเกษตร รับราชการ พนักงานบริษัทเอกชน อื่นๆ                  
โดยวิเคราะห์แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของบุคลากรในแต่ละสาขาอาชีพ และการขาดแคลนแรงงานใน                    
ภาคการเกษตรในอนาคต เป็นต้น 
 ๕) การศึกษา  
      (๑) สถานศึกษา (ของรัฐ/เอกชน) ฯลฯ ทั้งนี้ ควรมีจ านวนผู้เรียนในข้อนี้ด้วย หรือจ านวน                      
ผู้ที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ หรือข้อมูลค่าเฉลี่ยปีการศึกษาว่าอยู่ในระดับใด รวมทั้งปัญหาด้านการศึกษาในพ้ืนที่ 
      (๒) ห้องสมุด  
                         (๓) วิเคราะห์แนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษา เช่น ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน                  
สายอาชีพ สายสามัญ สาขาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา และวิเคราะห์การขาดแคลนครูซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของเด็ก เยาวชน ของไทยในอนาคตและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ๖) สาธารณสุข 
      (๑) สถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน/ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิกทุกประเภท/บุคลากร 
                        (๒) หลักประกันสุขภาพของประชาชน เช่น บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)/
ประกันสังคม/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สิทธิอ่ืนๆ (คนไทยในต่างแดน ข้าราชการการเมือง)/ไม่มีสิทธิ/บุคลคลรอพิสูจน์) 
 

/(๓) สถิติการเจ็บป่วย… 
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     (๓) สถิติการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ( ๑ – ๕ อันดับหรือพิจารณาจากอัตราการเสียชีวิตที่สูง)                     
พร้อมการวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดโรคระบาดร้ายแรงหรือปัญหาสุขภาพของประชาชนในอนาคตและแนวทาง                     
การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดในอนาคต 
 ๗) ศาสนาและวัฒนธรรม 
      (๑) การนับถือศาสนา ให้อธิบายรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนาด้วย 
      (๒) วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีส าคัญ 
           วิเคราะห์ความเข้มแข็งของศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส าคัญที่ยังมีอิทธิพลต่อการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนและสังคมโดยรวมหรือไม่ แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตมีทิศทางอย่างไรและจะสามารถกระตุ้น 
ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง ความรู้รัก สามัคคีในสังคมได้มากน้อยเพียงใด  
 ๘) การคมนาคม  
     (๑) ทางบก 
          - สถานีขนส่ง ลักษณะรถประจ าทาง การให้บริการ ระยะทางและค่าบริการ 
          - การคมนาคม ระยะทาง ผิวจราจรถนนสายหลักเชื่อมระหว่างอ าเภอกับอ าเภอ หรือระหว่าง
อ าเภอกับจังหวัด ถนนสายรองระหว่างอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ถนนสายเศรษฐกิจ เช่น เพ่ือการท่องเที่ยว การขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น 
     (๒) ทางน้ า 
           - ท่าเทียบเรือ ลักษณะเรือ การให้บริการ ระยะทาง และค่าบริการ  
      (๓) ทางอากาศ 
          - ท่าอากาศยาน เที่ยวบินและการให้บริการ 
                         (๔) วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการเจริญเติบโต สภาพปัญหาและการแก้ปัญหาในอนาคต 
 ๙) ด้านเศรษฐกิจ 
      (๑) ด้านการเกษตร 
           - แยกประเภทการท าเกษตร/พ้ืนที่การเกษตร 
           - วิเคราะห์เปรียบเทียบการท าเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ การใช้สารเคมีภาคการเกษตร 
การใช้แรงงานภาคการเกษตร เครื่องจักร ฯลฯ 
           - พืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญ วิเคราะห์สถานการณ์ปลูกเพ่ือบริโภคหรือเพ่ือการค้า พร้อม
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ตลาด ราคา ของพืชเศรษฐกิจเปรียบเทียบระหว่างปีการผลิตที่ผ่านกับปีปัจจุบัน และ
คาดคะเนแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละชนิด 
           - การปศุสัตว์ การประมง ฯลฯ 
      (๒) ด้านการพาณิชย์ 
          - ร้านค้าอุปโภคบริโภคท่ัวไป เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซ้ือ ร้านขายส่ง ร้านขายของ
ทั่วไป ฯลฯ วิเคราะห์แนวโน้มการขยายตัวของร้านค้าเปรียบเทียบระหว่างปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบัน 
          - ร้านค้าที่ขายสินค้าเฉพาะ เช่น ร้านวัสดุก่อสร้าง  ร้านขายวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับการท า
การเกษตร เช่น ร้านปุ๋ย ยาก าจัดศัตรูพืช ร้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรทางการเกษตร ร้านค้าเกษตรอินทรีย์ และ
วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มการขยายตัวหรือการเพ่ิมจ านวนร้านค้า 
         - ร้านค้าอ่ืนๆ ที่มีความโดดเด่นเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่ 
                           - ตลาดค้าขายชายแดน 
     (๓) ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP 
           - สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  

/- การลงทะเบียนผู้ผลิต... 
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           - การลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ร้าน OTOP 
           - ประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายเปรียบเทียบที่ผ่านมากับปีปัจจุบัน และวิเคราะห์
แนวโน้มการส่งเสริมพัฒนาสินค้า และการขยายช่องทางการตลาด 
 

           - ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กลุ่มผลิตสินค้า 
OTOP ที่ส าคัญ 
     (๔) ด้านการท่องเที่ยว  
           - แหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลส าคัญ จุดเด่น จ านวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปีและปัญหา           
การบริหารจัดการ 
          - วิเคราะห์แนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของนักท่องเที่ยวและแนวทางการส่งเสริมพัฒนา
เพ่ือรักษาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
           - สถานบริการนวดแผนไทย แผนโบราณ หรือ ธุรกิจสปา จ านวนสถานบริการและพนักงาน 
                              - วิเคราะห์กลุ่มผู้มาใช้บริการและแนวโน้มความต้องการใช้บริการของนักท่องเที่ยวและ          
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
           - ปัญหาที่เกิดจากการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยว และแนวทางแก้ไขปัญหา 
           - ฯลฯ 
     (๕) ด้านอุตสาหกรรม (ในกรณีพ้ืนที่มีโรงงานอุตสาหกรรม) 
           - ข้อมูลทั่วไป จ านวนโรงงานที่ได้รับใบอนุญาต เงินลงทุน แยกตามหมวดอุตสาหกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมการเกษตร/อาหาร/เครื่องดื่ม/เครื่องแต่งกาย/ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ฯลฯ การจ้างงาน (ชาย/หญิง)            
มีการสร้างรายได้อย่างไร มีการสร้างแรงงานอย่างไร โรงงานมีการน าผลผลิตของประชาชนในพื้นท่ีมาผลิตหรือไม่  
           - วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของโรงงานอุตสาหกรรมและแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ปัญหาแรงงาน ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยน้ าเสีย มลพิษทางอากาศ ฯลฯ            
และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ๑๐) ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
        (๑) สถานบริการและสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 
    - จ านวนสถานบริการตามกฎหมาย ร้านจ าหน่ายสุราและอ่ืนๆ ในพื้นที่  
    - วิเคราะห์สถานการณ์การเพ่ิมข้ึนและลดลงของสถานบริการ การดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
แนวทางการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว การรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและ       
การก ากับ ดูแลตามระเบียบ กฎหมายของฝ่ายปกครอง  
              - ฯลฯ 
         (๒) โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท  
    - โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จ านวนห้องพัก การใช้บริการของนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย วิเคราะห์
การเติบโตของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหรืออ่ืนๆ จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นและลดลงจากจ านวนผู้ใช้บริการโรงแรม 
ที่พักรีสอร์ท  
         (๓) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 
     - ภัตตาคารและร้านอาหาร และความสามารถในการบริการลูกค้า เช่น จ านวนพนักงาน
บริการ จ านวนลูกค้าที่สามารถรับรองได้ เป็นต้น  
        (๔) การประกอบธุรกิจอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบกับสังคมโดยรวม 
 
 

/๑๑) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ… 
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 ๑๑) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        (๑) แหล่งน้ า หรือ ระบบชลประทานที่ส าคัญในพ้ืนที่ การใช้ประโยชน์และจ านวนผู้รับ
ประโยชน์  เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้ในภาคการเกษตร และวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ของผู้รับประโยชน์และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคต 
        (๒) ป่าไม้ ประเภทของป่าไม้ พื้นที่ต้นน้ าหรือแหล่งก าเนิดแม่น้ าสายส าคัญ ป่าชายเลน สภาพ
พ้ืนที่ป่าที่คงเหลือ และวิเคราะห์แนวโน้มการลดลงของพ้ืนที่ป่าและแนวทางการรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และการ
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคต  
        (๓) แร่ธาตุ จ านวนและประเภทอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในพื้นที่ สถานการณ์ผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ และแนวโน้มการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
        (๔) ทรัพยากรธรรมชาติประเภทอ่ืนๆ เช่น ทรัพยากรชายฝั่ง นกนางแอ่น แนวปะการัง พื้นที่
ชุ่มน้ า บ่อน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 
        (๕) ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้ าเสีย วิเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบต่อชุมชน และ
แนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 
        (๖) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ปัญหาอุทกภัยซ้ าซาก แผ่นดินไหว ดินไสลด์ โคลนถล่ม เป็นต้น 
สถานการณ์ พ้ืนที่เสี่ยงภัย การป้องกันและแก้ปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
        (๗) อ่ืนๆ  
 ๑๒) ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
         (๑) หน่วยงานรักษาความสงบและกองก าลังในพ้ืนที่พร้อมอัตราก าลัง เช่น สถานีต ารวจ /
อัตราก าลังของต ารวจ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็นต้น  
            - วิเคราะห์สถานการณ์ อาชญากรรม สถิติการเกิดการจับกุม และแนวทางการแก้ปัญหา  
  - ปัญหาการจราจร สถานการณ์ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ แนวโน้มและการแก้ปัญหา 
        (๒) ปัญหาความม่ันคง เช่น ปัญหาสถานการณ์ชายแดนใต้หรือชายแดนปกติ ยาเสพติด       
การลักลอบเข้าเมือง ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เป็นต้น วิเคราะห์สถานการณ์ พ้ืนที่เสี่ยงภัย การป้องกันและแก้ปัญหา 
เมื่อเกิดเหตุ 
 ๑๓) ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
        (๑) จุดผ่านแดน ประเภทหรือจ านวนจุดผ่านแดน จ านวนคนและลักษณะการเดินทางเข้าออก 
เช่น นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ประเภทสินค้าน าเข้าส่งออก ฯลฯ วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านที่มี
ชายแดนติดกัน 
        (๒) ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศของเพ่ือนบ้าน ภาษาท่ีใช้ (เขียน อ่าน) ของ
ข้าราชการ และประชาชน และการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน
บ้านในอนาคต 
        (๓) กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ชายแดน เช่น การประชุมหรือการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างเจ้าแขวง/เจ้าเมือง ระดับเจ้าหน้าที่ หรืองานประเพณีระหว่างประชาชนทั่วไป   
        (๔) อ่ืนๆ 
 ๑๔) ด้านอ่ืนๆ 
 
1.4 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัด 
………….....…………………..........………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 
 

/1.5 ประเด็นปัญหาและ…



1.5 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ (อาจท าเป็นตารางก็ได้) 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….................................................................................................................. 
.......................................................................... ....................................................................................................................................... ...................................................................... 
 

สรุปปัญหา/ความต้องการของพ้ืนที่ อ าเภอ........................................ (แยกเป็นรายต าบล) 

ต าบล ประเด็นปัญหา/ความต้องการ สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ แนวทางแก้ไข 

……………………….. 
1. - …………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………….. 
- ……………………………………………..……….…….. 

2. - ……………………………………………………….…… - ……………………………………………………………… 

……………………….. 
1. - …………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………….. 
- ……………………………………………..……….…….. 

2. - ……………………………………………………………. - ……………………………………………………..……… 
 

ค าอธิบาย 
 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
         การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต้องด าเนินการให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดและให้ระบุเฉพาะเจาะจง โดยสรุปเป็นประเด็น  
ปัญหาหรือความต้องการ พร้อมระบุสาเหตุของปัญหาและความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ ให้จัดล าดับความส าคัญ 
ของปัญหา/ความต้องการด้วย ตัวอย่างประเด็นปัญหา/ความต้องการ เช่น 

ตัวอย่างประเด็นปัญหา/ความต้องการ  
         ๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ความต้องการถนนเข้าหมู่บ้าน ความต้องการประปาหมู่บ้าน เป็นต้น 

         ๒) ด้านการเกษตร เช่น การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ า ความต้องการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เป็นต้น 
                    3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ความต้องการขุดลอกคูคลองเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม การจัดท าแนวเขตป่าชุมชน การแก้ไขปัญหาไฟป่า เป็นต้น 
                    4) ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น  ปัญหาหนี้นอกระบบ การฝึกอาชีพ การจัดหาตลาดจ าหน่ายสินค้า เป็นต้น 
                    5) ด้านสาธารณสุข เช่น การแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในพ้ืนที่ การสร้างความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น  
                    6) ด้านความม่ันคง เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหาการแตกแยกทางความคิดของผู้คนในหมู่บ้าน ความเสี่ยงจารกภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น 
                    7) อ่ืนๆ  

                                                                                                                                                                                  /1.6 ผลการพัฒนาและ…
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1.6 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาส าคัญของอ าเภอในช่วงที่ผ่านมา (สรุปแยกปีงบประมาณปีท่ีแล้ว ๒ ปีก่อนหน้า)  
       อ าเภอ................ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............. (สรุปแยกปีงบประมาณปีที่แล้ว ๒ ปีก่อนหน้า)  

      จ านวน...........โครงการ รวมงบประมาณ ................ บาท ดังนี้ 
 

ที ่
ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ 

(ประเด็นยุทธศาสตร์) 

แหล่งงบประมาณ 
พื้นที่

ด าเนินการ 
(หมู่ที่/
ต าบล) 

หน่วย
รับผิดชอบ 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ตามนโยบายพิเศษของ

รัฐบาล 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของงบจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน  
(งบ Function)  

ทีด่ าเนนิการในภูมภิาค 

โครงการที่ใช้
งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

โครงการที่ใช้
งบประมาณของเอกชน 

ได้รบัการจัดสรร (บาท) ได้รบัการจัดสรร (บาท) ได้รบัการจัดสรร (บาท) ได้รบัการจัดสรร (บาท) ได้รบัการจัดสรร (บาท) 

ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่ ๑ ................  

1 ...............................................................        

2 ..............................................................        

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

รวมเป็นจ านวน........................โครงการ      - - 

ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่ ....  ...............  

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

….. …………………………………………………..        

รวมเป็นจ านวน ..................... โครงการ      - - 
 

หมายเหตุ   - โครงการในช่องประเด็นการพัฒนาอ าเภอ (ประเด็นยุทธศาสตร์) หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมของทุกภาคส่วนในแต่ละประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
อ าเภอและได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมาจากงบประมาณตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล งบจังหวัด งบประมาณของหน่วยงาน งบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือจากหน่วยงานอื่นๆ หรืองบประมาณของภาคเอกชน  

 

/-สรุปงบประมาณที่อ าเภอได้รับ... 
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    -  สรุปงบประมาณที่อ าเภอได้รับการสนับสนุนเพื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอ าเภอ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ........ (สรุปแยกปีงบประมาณ 2 ปีท่ีก่อนหน้า) (อาจน าเสนอเป็นภาพกราฟแท่งหรือกราฟ
วงกลมประกอบ) 

 
 

ล าดับ แหล่งงบประมาณ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด

(รวมทุกประเด็นการพัฒนา) 
จ านวน(บาท) หมายเหตุ 

๑. 
โครงการที่ใช้งบประมาณตามนโยบาย
พิเศษของรัฐบาล 

 
  

๒. โครงการทีใ่ช้งบประมาณของงบจงัหวัด    

๓. 
โครงการที่ใช้งบประมาณของหน่วยงาน  
(งบ Function) ทีด่ าเนินการในภมูิภาค 

 
  

๔. 
โครงการที่ใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
  

๕ โครงการที่ใช้งบประมาณของเอกชน    

รวม    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/1.7 ข้อมูลพื้นฐาน... 



 

    1.7 ข้อมูลความเสี่ยงการเกิดสถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และข้อมูลความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในพื้นที่ (ข้อมูลโดยสังเขปที่ส าคัญ) 
  

 ข้อมูลความเสี่ยงด้านสาธารณภัยในพ้ืนที่ (baseline data) เป็นชุดข้อมูลที่บ่งบอกสภาวะของหมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล อ าเภอ หรือสังคมในอดีตหรือปัจจุบัน รวบรวมไว้
เพ่ือใช้เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นในอนาคต ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจา กภัยพิบัติ ข้อมูลฐานของพ้ืนที่ในสภาวะ
ก่อนภัยพิบัติเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีการจัดเก็บภายหลังการเกิดภัยพิบัติ ช่วยให้สามารถประมวลสถานการณ์ ตลอดจนระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการบริ หาร
จัดการภัยพิบัติการกู้ชีพกู้ภัย การให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการวางแผนเพื่อฟ้ืนฟู เป็นต้น  
 

ความเสี่ยง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(หน่วยงานหลัก/รอง/ภาคี) 
ประเภทของภัย/ประเภทโรค 

(ที่อาจจะเกิด) 

 
ผลกระทบ 

 

ประเภททางเลือกในการจัดการ
ภัยพิบัติ 

/สถานการณ์โรคระบาดในพ้ืนที่ 
มาตรการ/วิธีลดความเสี่ยง 

ประเภทพืชผลใน
พื้นที่) 
 

- ส านักงานเกษตรจังหวัด 
- ที่ท าการปกครองอ าเภอ 

(เช่น อุทกภัย ) (ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเกิด
ภัยธรรมชาติ เช่น พื้นที่เกษตรกรรม) 

- การป้องกัน/หลีกเลี่ยง 
- การลดผลกระทบ 
- การเตรียมความพร้อม 
- การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความ
เส่ียง 

จัดท าคู่มือแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
เช่น อัคคีภัย ความเส่ียงโรคระบาด 

ก า ร เ กิ ด โ ร ค
ระบาดในพื้นที่ 

-  ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ 
-ที่ท าการปกครอง 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

(ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเกิด
โรคระบาดในพื้นที่) 

- การป้องกัน/หลีกเลี่ยง 
- การลดผลกระทบ 
- การเตรียมความพร้อม 
- การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความ
เส่ียง 

จัดท าคู่มือแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
เช่น อัคคีภัย ความเส่ียงโรคระบาด 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

/กลยุทธ์และแนวทาง… 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม 
กลยุทธ์และแนวทางท่ัวไปในการจัดการความเสี่ยงมี 4 ประการ ได้แก่ : 
 การก าจัดความเสี่ยง (การป้องกันหรือหลีกเลี่ยง) หมายถึง การท าให้ความเสี่ยงหมดไปโดยสิ้นเชิง อาจหมายถึงการย้ายสถานที่ตั้งของอาคารบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้
ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย หรืออาจหมายถึงการลงทุนเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่ในการป้องกันผลกระทบ  
 การแก้ไขปัญหาความเปราะบางและความล่อแหลม (การลดผลกระทบ) ส าหรับความเสี่ยงบางประเภท เราอาจไม่สามารถก าจัดให้หมดไปได้โดยสิ้นเชิง แต่สามารถ
ลดทอนผลกระทบในทางลบให้ลดลงได้ เช่น การให้ความส าคัญกับมาตรฐานการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างให้มีความคงทนแข็งแรงและสามารถต้านทานภัยที่มีความรุนแรงได้ดี 
 การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ เป็นความรู้และศักยภาพที่รัฐบาล หน่วยงานและประชาชนทั่วไปควรให้ความส าคัญในการพัฒนาให้ดีขึ้น โดยมาตรการและกิจกรรม
เตรียมความพร้อมโดยทั่วไป ครอบคลุมการจัดท าระบบการเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภัยประเภทต่าง ๆ แบบครบวงจร การวางแผนเฉพาะกิจฉุกเฉิน การจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์และ
สิ่งของส ารองจ่าย การพัฒนากลไกในการประสานงานและการเตรียมการระดับองค์กร การวางแผนอพยพ การให้ข้อมูลแก่สาธารณชน การซ้อมรับมือในสถานการณ์จ าลอง และการซ้อม
รับมือเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น  
 การจัดสรรผู้รับความเสี่ยงใหม่ (การถ่ายโอนหรือแบ่งปันความเสี่ยง) หมายถึง กระบวนการท าสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือให้มีผู้รับผลกระทบจากความเสี่ยงแทน วิธีการนี้  
แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงยังคงเดิม แต่มีการจัดการให้มีบุคคลอื่นมารับช่วงหรือแบ่งเบา ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยง โดยมากอยู่ในรูปของการท าประกันภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ 2... 



 

 

 
 
 

                               ส่วนที่ 2 
 

             บทวิเคราะห์การพัฒนา 
               2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นท่ีอ าเภอ 

     2.2 การก าหนดต าแหน่งการพัฒนาอ าเภอ (Positioning)  
     2.3 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นท่ีอ าเภอ  
           (SWOT Analysis)  

                2.4 การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา 
                      พื้นท่ีอ าเภอ (TOWS Matrix) 
                 
 

**************************** 
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 ส่วยที ่๒  บทวิเคราะห์การพัฒนา ประกอบด้วย 
 

2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่อ าเภอ (ให้เขียนบรรยายศักยภาพของพื้นที่อ าเภอเป็นด้านๆ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ค าอธิบาย 
 การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่อ าเภอ เป็นการพิจารณาความสามารถของอ าเภอทั้งท่ีปรากฏอยู่และที่ซ่อนเร้น

เพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีกระบวนการ โดยสามารถน าข้อมูลทั่วไปของอ าเภอในส่วนที่ 1 มาเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ทั้งนี้ ให้วิเคราะห์และอธิบายถึงศักยภาพของพ้ืนที่อ าเภออย่างน้อยใน 6 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านเศรษฐกิจ                                              5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ด้านการเกษตร                                            6) ด้านความมั่นคง  
3) ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา                       7) อ่ืนๆ 
4) ด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและแรงงาน 

 
2.2 การก าหนดต าแหน่งการพัฒนาอ าเภอ (Positioning)  
 

ต าแหน่งการพัฒนาของอ าเภอ................... จังหวัด............................. 
 

“…………………………………………………………………………………………..…………………….......... 
..…………………………………………………………………………………………………………..……………” 

 
 

ตารางวิเคราะห์ต าแหน่งในการพัฒนาอ าเภอ 
 

ประเด็นศักยภาพ 

การวิเคราะห์และการประเมิน ผลรวมคะแนนการ
วิเคราะห์และประเมิน 
(เต็ม ๒๕ คะแนน) ความส าคัญ 

(๕) 

ความเร่งด่วนใน
การด าเนินการ 

(๕) 

ความเป็นประโยชน์ 
(ผลกระทบ)ต่อพื้นที่ 

(๕) 

ความเป็นไปได้ 
 ในการพัฒนา 

(๕) 

ความสอดคล้องกับ
สภาพของจังหวัด 

(๕) 
๑.........................................
............................................ 

      

๒.........................................
............................................ 

      

๓.........................................
............................................ 

      

๔.........................................
............................................ 

      

๕.........................................
............................................ 

      

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

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

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

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

 
/หมายเหตุ... 
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หมายเหตุ : การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของพื้นที่ในแต่ละขอ้จะต้องมีข้อเท็จจริงและหลักฐานรองรับ โดย 
               ค่าคะแนน ๒๑ - ๒๕ หมายถึง ประเด็นศักยภาพท่ีเป็นปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Key Success Factors) ของอ าเภอ 
                                                    ต้องใช้แผนพัฒนาในการด าเนินงานเพื่อท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงเติบโตสู่อนาคต 
               ค่าคะแนน ๑๖ - ๒๐ หมายถึง ประเด็นศักยภาพท่ีเป็นปัจจัยความส าเร็จ (Success Factors) ของอ าเภอ 
                                                    ซึ่งสามารถใช้กลไกของอ าเภอที่มีอยู่ในการพัฒนาและด าเนินการได้ 
               ค่าคะแนน ๑๑ - ๑๕ หมายถึง ประเด็นศักยภาพที่เป็นประเด็น (Factors) ของอ าเภอ ซึ่งสามารถใช้เพียงกลไก                 

การท างานประจ าของอ าเภอ (Function) ในการพัฒนาและด าเนินการได ้
               ค่าคะแนนน้อยกว่า ๑๐ หมายถึง ไมม่ีนัยยะในการพัฒนา 
 
ค าอธิบาย 
 การก าหนดต าแหน่งการพัฒนาอ าเภอ (Positioning)  

ความหมายเชิงหน้าที่ 
    - เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาอ าเภอ (วิสัยทัศน์) 
- เพ่ือให้ทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาอ าเภอมีความสัมพันธ์กับศักยภาพและสมรรถนะของอ าเภอ 

และสนองต่อความต้องการของประชาชน นโยบาย/แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
ความหมายเชิงกระบวนการ 
- กระบวนการค้นหาและสร้างสรรค์ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ (Image and Identity) เพ่ือก าหนดทิศทาง               

การพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาอ าเภอ (วิสัยทัศน์) 
- เป็นที่ยอมรับของผู้คนที่เกี่ยวข้อง (ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่) 

วิธีการก าหนดต าแหน่งการพัฒนา 
1) วิเคราะห์ศักยภาพ : ที่ตั้งภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ-บุคคล พ้ืนที่ใกล้เคียง 
2) ค้นหาความมุ่งมาดปรารถนา : อะไรที่ผู้คนต้องการ/ไม่ต้องการ 
3) วิเคราะห์ขีดความสามารถ : ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความมุ่งมาดปรารถนา 
4) วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน : ความแข็งแกร่ง-จุดด้อย เปรียบเทียบกับอ าเภออ่ืนที่มีศักยภาพ

ใกล้เคียงกัน 
ตัวอย่างการก าหนดต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 

- ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คือ “เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตทาง
น้ าที่มีระบบมาตรฐานสากล” 

- ต าแหน่งการพัฒนาอ าเภอ (Positioning) ของอ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา คือ “การเป็นแหล่งเลี้ยงแพะ  
  ครบวงจรในจังหวัดเพ่ือแปรรูป และส่งออก” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.3 การประเมินศักยภาพ... 
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2.3 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่อ าเภอ (SWOT Analysis)  
จุดแข็ง (Strengths) 
S1. ..................................................................................................................... ............................................................. 
S2. ..................................................................................................................................................................................  
S3. .................................................................................................................................................................................. 
S4. ..................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................... ... 
ฯลฯ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1. ..................................................................................................................... ............................................................ 
W2. ................................................................................................................................................................................. 
W3. ................................................................................................................................................................................. 
W4. ................................................................................................................................................... .............................. 
.........................................................................................................................................................................................  
ฯลฯ 
โอกาส (Opportunities) 
O1. .................................................................................................................................................................................  
O2. .................................................................................................................................................................................  
O3. ................................................................................................................................................................................. 
O4. ................................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... ................ 
ฯลฯ 
ภัยคุกคาม (Threats) 
T1. .................................................................................................................................................................................  
T2. ................................................................................................................................................................................. 
T3. ................................................................................................................................................................................. 
T4. ................................................................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................  
ฯลฯ 
 
ค าอธิบาย 
 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่อ าเภอ (SWOT Analysis) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ถึง
โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของอ าเภอ  
รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของอ าเภอ อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในพ้ืนที่ ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพของอ าเภอในปัจจุบัน โดยเทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ประกอบด้วย                    
ก า ร วิ เ ค ร าะห์ จุ ด แข็ ง  ( Strength = S) ก า ร วิ เ ค ร าะห์ จุ ด อ่ อน  ( Weakness = W) ก า ร วิ เ ค ร าะห์ โ อ ก าส                       
(Opportunity = O) และการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T)  
 

 
/2.4 การวิเคราะห์ทิศทาง... 
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2.4 การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อ าเภอ 
 
                  
                      
                   ปัจจัยภายใน 
 
 
 
    
 
   ปัจจัยภายนอก 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1…………………………………………….. 
S2…………………………………………….. 
S3…………………………………………….. 
S4…………………………………………….. 
S5…………………………………………….. 
S6.................................................... 
S๗....................................................  
ฯลฯ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1…………………………………………….. 
W2…………………………………………….. 
W3…………………………………………….. 
W4…………………………………………….. 
W5…………………………………………….. 
W6…………………………………………….. 
W7…………………………………………….. 
ฯลฯ 

โอกาส (Opportunities) 
O1……………….………………………… 
O2…………………………………………… 
O3…………………………………………… 
O4…………………………………………… 
O5…………………………………………… 
O6…………………………………………… 
O7…………………………………………… 
ฯลฯ 

SO : กลยุทธ์เชิงรุก 
(ใช้ความเข้มแข็งจากภายในแสวง
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก) 
1)...................................................... 
2)...................................................... 
3)...................................................... 
4)...................................................... 
5)...................................................... 
6)...................................................... 
ฯลฯ 

WO : กลยุทธ์เชิงเชิงแก้ไข 
(ขจัดความอ่อนแอภายในโดยฉวย
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก) 
1)......................................................  
2)......................................................  
3)......................................................  
4)......................................................  
5)...................................................... 
6)......................................................  
ฯลฯ 

ภัยคุกคาม (Threat) 
T1……………….………………………… 
T2…………………………………………… 
T3…………………………………………… 
T4…………………………………………… 
T5…………………………………………… 
T6…………………………………………… 
T7…………………………………………… 
ฯลฯ 

ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
(ใช้ความเข้มแข็งภายในหลีกเลี่ยงสิ่ง
กีดขวางภายนอก) 
1)...................................................... 
2)...................................................... 
3)...................................................... 
4)...................................................... 
5)...................................................... 
6)...................................................... 
ฯลฯ 

WT : กลยุทธ์เชิงรับ 
(ลดความอ่อนแอภายในและ
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางภายนอก) 
1)......................................................  
2)......................................................  
3)......................................................  
4)......................................................  
5)......................................................  
6)......................................................  
ฯลฯ 
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       ส่วนที่ 3 

 
    ขอ้มูลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70)                          
     3.1 เป้าหมายการพัฒนาอ าเภอ (วิสัยทัศน์ของอ าเภอ) 
     3.2 พันธกิจ 
     3.3 วัตถุประสงค์ (เป้าหมายรวม) 
     3.4 ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ (ประเด็นยุทธศาสตร์) 
     3.5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
     ๓.๖ แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ของแต่ละประเด็นการพัฒนา 

 

**************************** 
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 ส่วนที่ ๓  ข้อมูลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
ค าอธิบาย : แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) 
               เหตุที่มีการปรับองค์ประกอบการจัดท าแผนใหม่ เนื่องจากแนวคิดการจัดท าแผนอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) ต้องปรับรูปแบบให้เหมือนกับแผนพัฒนาจังหวัด  
(พ.ศ. 2566-2570) ท าให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบจาก Strategic Plan เป็น Comprehensive Plan ตามแผนพัฒนาจังหวัดด้วย 
 

3.1 เป้าหมายการพัฒนาอ าเภอ (วิสัยทัศน์ของอ าเภอ (เดิม))………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….… 
     ค าอธิบาย : เป้าหมายการพัฒนาอ าเภอ หมายถึง สถานภาพที่อ าเภอต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคต อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค                
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของอ าเภอ 

                    เป้าหมายการพัฒนาเป็นองค์ประกอบหนึ่งการจัดท าแผนพัฒนาชุดใหม่ ซ่ึงไม่มีวิสัยทัศน์ (เป้าหมายระยะยาวของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) แต่เปลี่ยนเป็น เป้าหมายการพัฒนา 
ซึ่งเป็นการวางเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้เชิงรูปธรรม (วัดได้) ในระยะ 5 ปีของอ าเภอ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาจังหวัด 

                   ส าหรับในการปรับปรุงแผนพัฒนาอ าเภอครั้งนี้ เป็นแผนช่วงปี 2566-2570 ฉบับทบทวน ในปี พ.ศ.2564 ดังนั้น การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา จึงเป็น                        
การวางเป้าหมายที่มุ่งหวังให้เกิดภายใน สิ้นปี 2566 
                   อย่างไรก็ตาม อ าเภอสามารถน าเสนอวิสัยทัศน์ไว้ในเล่มแผนได้ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนในพื้นที่อ าเภอได้เห็นชอบร่วมกัน 
 

3.2 พันธกิจ (ถ้ามี) 
      ๑) ......................................................................................................................... ..... 
 ๒) ................................................................................................................... ........... 
      ……………………………………………………………………………………………………………..………     
 

3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา (เป้าหมายรวม (เดิม)) 
      ๑) ........................................................................................................................ ...... 
      ……………………………………………………………………………………………………………..………     
     ค าอธิบาย : ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จะชี้ว่า สิ่งที่อ าเภอด าเนินการนั้นได้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

                                                                                                                                                                           /3.4 ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ... 
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3.4 ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ (ประเด็นยุทธศาสตร์) 
      ค าอธิบาย : ประเด็นการพัฒนาของอ าเภอ หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของอ าเภอที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค จังหวัด 
รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพ้ืนที่ (Area) สอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์ 
                     ประเด็นการพัฒนาของอ าเภอ ในที่นี ้คือ ประเด็นที่จะต้องท า เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาหลักข้างต้น หรือ ประเด็นยุทธศาสตร์ (เดิม) 
      ค าแนะน า : ให้อ าเภอน าประเด็นการพัฒนาของจังหวัดมาเป็นข้อมูลส าคัญในการก าหนดประเด็นการพัฒนาของอ าเภอในแต่ละข้อด้วย เพื่อให้ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด                  
ถูกขับเคลื่อนไปสู่พ้ืนที่อ าเภออย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

 

  
      ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่ 1 .......................................................................... ................................................................................................................... ..................................... 
 

เป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ)์ พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
๒๕๖8 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 
2566-2570 

1.  
.................................................... 

................................. .............. ............ .............. ............. ............. ................................. 1)...................................................................................... 
………………………………………………………………………………. 
2)...................................................................................... 
………………………………………………………………………………. 
..)...................................................................................... 
………………………………………………………………………………. 

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

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

.................................................... ................................. .............. ............ .............. ............. ............. ................................. ..)...................................................................................... 
…………………………………………......................................... 

.................................................... ................................. .............. ............ .............. ............. ............. ................................. ..)...................................................................................... 
…………………………………………......................................... 

 
                                                                                                                                                                             /ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ… 
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ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่ ............................................................................................................................................................................................. .....................................PPOK;’LL./  
 

เป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ)์ พ.ศ. 
2566 

พ.ศ. 
2567 

พ.ศ. 
๒๕๖8 

พ.ศ. 
2569 

พ.ศ. 
2570 

พ.ศ. 
2566-2570 

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

................................... .............. ............ .............. ............. ............. .................................. 1)...................................................................................... 
………………………………………………………………………………. 
2)...................................................................................... 
………………………………………………………………………………. 
..)...................................................................................... 
………………………………………………………………………………. 

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

 
ค าอธิบาย : เป้าหมายและตัวชี้วัด  
- เป้าหมาย คือ สิ่งที่ตั้งใจให้บรรลุหรือให้เกิดผลส าเร็จ ลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้/ผลปลายสุดของการด าเนินงานตามแนวทางพัฒนา  
- ตัวช้ีวัด คือ เครื่องมือชี้การบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ซึ่งมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
- แนวทางการพัฒนา คือ ในแต่ละประเด็นการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาอย่างไร ที่ด าเนินการแล้วจะนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนานั้น ๆ หรือ 
  ความหมายเดียวกับกลยุทธ์ (เดิม) 
- ค่าเป้าหมาย พ.ศ. .... หมายถึง ระดับความส าเร็จของตัวชี้วัดที่อ าเภอจะต้องการบรรลุถึงภายในรอบระยะเวลาตามปีที่ก าหนดไว้และควรมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้ 
- ค่าเป้าหมาย พ.ศ. .... - พ.ศ. ....  หมายถึง ค่าเป้าหมายรวมหรือเฉลี่ยของตัวชี้วัดตลอดระยะเวลาของแผนและควรมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้ 
 
 
 
 
 
 
 

/ห่วงโซ่คุณค่า... 
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่ 1 ...............................................................................................................  
ประเด็นปัญหาส าคัญ (Critical Issues) : .................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย : - แนวทางการพัฒนา คือ ในแต่ละประเด็นการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาอย่างไร ที่ด าเนินการแล้วจะนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนานั้น ๆ                     
                 หรือความหมายเดียวกับ กลยุทธ์ (เดิม) 
              - แผนงาน หมายถึง แผนงานหรือชุดโครงการที่มีสาระสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์ (เดิม)) ในแต่ละประเด็นการพัฒนาของอ าเภอ 
 

                                                                                                                                                                                          /ส่วนที่ 4...

แนวทางการพัฒนา 

(1) 
แนวทางการพัฒนา 

(......) 
แนวทางการพัฒนา 

(3) 
แนวทางการพัฒนา 

(2) 

แผนงานที่ 2. 
................................... 

แผนงานที่ ... 
................................... 

แผนงานที่ 3. 
................................... 

แผนงานที่ 1. 
................................... 

แผนงานที่ 2. 
................................... 

แผนงานที่ ... 
................................... 

แผนงานที่ 3. 
................................... 

แผนงานที่ 1. 
................................... 

แผนงานที่ 2. 
................................... 

แผนงานที่ ... 
................................... 

แผนงานที่ 3. 
................................... 

แผนงานที่ 1. 
................................... 

แผนงานที่ 2. 
................................... 

แผนงานที่ ... 
................................... 

แผนงานที่ 3. 
................................... 

แผนงานที่ 1. 
................................... 
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                               ส่วนที่ 4 
 

          โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนา 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ ๔ โครงการ… 
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 ส่วนที่ ๔ โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 
 

 

ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ที่ ….  .................................................................................................................................... 
 

บัญชีรายการ 
ชุดโครงการ 

งบประมาณด าเนินการ 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 

พ.ศ.
2568 

พ.ศ.
2569 

พ.ศ.
2570 

(แนวทางการพัฒนา............................................................) 

แผนงานที่ 1..............         

๑. โครงการ................. xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx    

๒. โครงการ................. xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx    

.... โครงการ................. xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx    

แผนงานที่ 2..............         

๑. โครงการ................. xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx    

แผนงานที่ .. ..............         

(แนวทางการพัฒนา............................................................) 

แผนงานที่ 1..............         

๑. โครงการ................. xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx xxxx.xx    

แผนงานที่ .. ..............         

รวม ประเด็นการพัฒนาอ าเภอ ท่ี 1   
จ านวน....................โครงการ ............. ................ ................ ............. 

    

 
    

                                                                                                                                                                                                      /ค าอธิบาย...
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ค าอธิบาย :  
- โครงการ หมายถึง ชื่อโครงการที่มีความส าคัญภายใต้แผนงานตลอดระยะเวลาของแผน  
- แหล่งงบประมาณ หมายถึง แหล่งงบประมาณของโครงการ โดยก าหนดไว้ ๔ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของแหล่ง 
  งบประมาณ ดังนี้ 
  ๑  หมายถึง  งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
  ๒  หมายถึง  งบประมาณของกระทรวง/กรม 
  ๓  หมายถึง  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔  หมายถึง  งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี) 
- ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง ความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งมีจ านวน 6 ยุทธศาสตร์ โดยให้ 
  ระบุหมายเลขของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 
  ๑  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
  ๒  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  ๓  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  ๔  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  ๕  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ๖  หมายถึง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
- หน่วยด าเนินการ หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ หากมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบใน               
  การด าเนินโครงการ ให้ระบุเฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- งบประมาณด าเนินการ หมายถึง งบประมาณในการด าเนินการของโครงการในแต่ละปีงบประมาณ  
  โดยให้ใช้หน่วยเป็น “บาท” 
         ทั้งนี้ ในบัญชีรายการชุดโครงการให้เรียงล าดับเป็นรายแนวทางการพัฒนา และในแต่ละแผนงาน ขอให้
เรียงล าดับตามความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม 
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                            ภาคผนวก                  
 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)  

ที่รับรองแผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนในป ีพ.ศ. ................ 
 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ อ าเภอ...............................                  

เร่ือง ประกาศใช้แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 
อ าเภอ................................. 
 

 
 
 

 

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

 

 

 

 

 



การประสานแผนและห้วงระยะเวลาในการจัดท าแผน

แผนพัฒนาต าบล

ก.บ.ต.

แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

หมู่บ้าน/ชุมชน
(กม./คณะกรรมการชุมชน)

แผนพัฒนาอ าเภอ/
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของอ าเภอ
(แผนความต้องการ

ระดับอ าเภอ)

ก.บ.อ.

แผนพัฒนาจังหวัด/
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด

ก.บ.จ.

จัดประชุมเพื่อพิจารณา
บูรณาการโครงการ

คณะกรรมการประสานแผน
ท้องถิ่นระดับจังหวัด (อบจ.)

ยุทธศาสตร์ประเทศ/
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/                  

ทิศทางนโยบายรัฐบาล/ 
กรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนาของภาค
/กลุ่มจังหวัด

ทิศทาง นโยบายรัฐบาล
กรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนาของจังหวัด

กรอบแผนพัฒนา
อ าเภอ

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

อปท.

แผนพัฒนาท้องถิ่น
อปท.

(อบต./ทต./ทม./ทน.)

จัดประชุมเพื่อพิจารณา
บูรณาการโครงการ

คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ

พ.ค. – ก.ย. ก.ค.

พ.ค.
พ.ค. – มิ.ย. 

มี.ค. – เม.ย. มี.ค. – เม.ย. 

ม.ค. – ก.พ. ม.ค. – ก.พ. 
กรอบแผนพัฒนา

อ าเภอ

Bottom-up

จัดประชุม
ประชาคมร่วมกัน

(ชุมชน/หมู่บ้าน/ท้องถิ่น)

ความต้องการ

ผวจ. 
เห็นชอบ

แผนพัฒนา
อ าเภอ

คณะท างาน
กลั่นกรอง
แผนพัฒนา

อ าเภอ

ม.ิย. 
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คณะกรรมการประสาน
แผนท้องถิ่นระดบัจังหวัด

Bottom Up

On
e P

la
n

จัง
หวั

ด
อ า

เภ
อ

แผนพัฒนา
จังหวัด
76แผน

แผน อบต./
เทศบาลต าบล

ต า
บล

หม
ู่บ้า

น/
ชุม

ชน

เกินศักยภาพ

แผนเทศบาล
(ทน./ทม.)

5,694 แผนชุมชน

เกินศักยภาพ

แผนชุมชน
188 แผน (16 ทต.)

ก.บ.อ.

กม./คกก.ชุมชน

แผนพัฒนา
อ าเภอ
878แผน

แผนพัฒนาต าบล
7,036แผน

คณะกรรมการประสาน
แผนท้องถิ่นระดับอ าเภอ

กลไก แผนพัฒนาระดับ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

74,655 แผน

แผน อบจ.

จัดท ำแผนพัฒนำอ ำเภอ
แผนควำมต้องกำรระดับอ ำเภอ 
และบัญชีประสำนโครงกำร

พัฒนำ

คณะกรรมการหมู่บ้าน
จัดท ำแผนพัฒนำหมู่บ้ำน
คณะกรรมการชุมชน

จัดท ำแผนชุมชน

ก.บ.ต.
จัดท ำแผนพัฒนำต ำบล

และบัญชีประสำน
โครงกำรพัฒนำ

หมู่บ้าน/ชุมชน/อปท. ในพื้นท่ี จัดประชุมประชาคมร่วมกัน 

ม.ค. – ก.พ.

ม.ีค. – เม.ย.

พ.ค. – มิ.ย.

มี.ค. – เม.ย.

พ.ค. – ก.ย.

มี.ค. – เม.ย.

พ.ค.

ม.ค. – ก.พ.

27

การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ตามระเบียบ มท.

ก.ค. – ต.ค.

ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ให้ ก.บ.ต. และ อปท.

ส่งแผนชุมชน
ให้ อปท. และ ก.บ.ต.

ส่งแผนพัฒนาต าบล
ให้ ก.บ.อ.

ส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาให้ อปท.

อปท. สามารถดึงข้อมูลจากเวทีประชาคม
เพื่อประกอบการจัดท าแผนของ อปท.

ส่งแผนพัฒนาอ าเภอ
และแผนความต้องการฯ

ให้ ก.บ.จ. 
(แผนพัฒนาอ าเภอเห็นชอบ
โดย ผวจ. ผ่านคณะท างานฯ)

คณะท ำงำนกลั่นกรอง
แผนพัฒนำอ ำเภอ

ก.บ.จ.
น ำแผนพัฒนำอ ำเภอ

และแผนควำมต้องกำรฯ 
ประกอบกำรจัดท ำแผน จว.

ส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาให้ อปท.

ส่งแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องให้ กบอ.

ส่งแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องให้ อบจ. หรือ ก.บ.จ

ส่งแผนพัฒนาอ าเภอที่ผ่านความเหน็ชอบ

หน่วยงาน
ราชการ

และรัฐวิสาหกิจ
ในพ้ืนที่

ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ก.บ.อ.
เกินศักยภาพ อปท.



จงัหวดั...........................ม.ี........อ ำเภอ

โครงสร้ำง

พ้ืนฐำน
เกษตร ท่องเที่ยว

ทรัพยำกร

ธรรมชำติ
ควำมมัน่คง

เศรษฐกิจ 

โครงสร้ำง

พ้ืนฐำน

ทรัพยำกร

ธรรมชำติ
เกษตร

สังคม 

วัฒนธรรม 

ท่องเที่ยว

ควำมมัน่คง
จ ำนวน

อ ำเภอ

จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน

อ ำเภอ
ระบพ้ืุนที่อ ำเภอ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

...

0 0 0 0 0

หมำยเหตุ :

(2) ให้ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจงัหวดั และ  จ าแนกความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนากับแผนพัฒนาอ าเภอ พร้อมทั้งระบุจ านวนอ าเภอที่มีความสอดคล้อง

(3) ให้ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจงัหวดั วา่สามารถสอดรับกับโครงการตามแผนความต้องการระดับอ าเภอจ านวนกีอ่ าเภอ โครงการและงบประมาณรวมเท่าไร

ล ำดบั

(1) โครงกำรตำมแผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีของจงัหวดั

ประเดน็ยทุธศำสตร์ของจงัหวดั

แผนพัฒนำอ ำเภอ
 (3) สอดรับโครงกำร

ตำมแผนควำมต้องกำรระดับอ ำเภอ

สามารถแทรกช่องเพิ่มโครงการหรือประเด็นยุทธศาสตร์/ประเด็นการพัฒนาได้ กรณีนอกเหนือจากที่ก าหนดในแบบฟอร์ม

รวมทั้งสิ้น

แบบรำยงำนกำรเชือ่มโยงและประสำนแผนพัฒนำพ้ืนทีเ่ข้ำสูแ่ผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัด

.........................................
(......................................................)

ผู้รำยงำนข้อมูล

ส่งให้ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจงัหวดั สป. ภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2564 ทำง E-mail : oneplan.moi2562@gmail.com

ชื่อโครงกำร

 (2) สอดรับประเด็นกำรพัฒนำอ ำเภอ

งบประมำณ

"ผู้รายงานข้อมูล" ลงนามโดยผู้อ านวยการกลุ่มงานหรือระดับสูงขึน้ไป

(1) ให้รายงานข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจงัหวดั พร้อมระบุจ านวนงบประมาณที่เสนอขอ และ  จ าแนกประเด็นยทุธศาสตร์
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แบบประเมินแผนพัฒนาหมู่บ้านประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............... 

บ้าน.............หมู่ที่............อ าเภอ.................จังหวัด....................... 

_____________ 

 ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ......................ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของกำรด ำเนินกำรทบทวน
และจัดท ำแผนพัฒนำหมู่บ้ำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........... รวมทั้งควำมครบถ้วนขององค์ประกอบของ
แผนพัฒนำหมู่บ้ำนตำมแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำหมู่บ้ำนที่กรมกำรปกครองก ำหนดแล้ว  โดยมีผลกำร
ตรวจสอบแผนพัฒนำหมู่บ้ำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........... ดังนี้ 

 มี ไม่มี 

การจัดท าเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่น 

     มีการจัดท าเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่น 

ความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

   ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
     1.1 ควำมเป็นมำของหมู่บ้ำน 
     1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปของหมู่บ้ำน 
 
   ส่วนที่ 2   การวิเคราะห์ข้อมูล 
     2.1 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใจ (จุดอ่อน จุดแข็ง) 
     2.2 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (โอกำส ภัยคุกคำม) 
     2.3 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
     2.4 โปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลชุมชนฯ (CIA) 
 
   ส่วนที่ 3   สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน 

    มีกำรระบุปัญหำและควำมต้องกำรของหมู่บ้ำน  
สำเหตุของปัญหำ  แนวทำงแก้ไข เรียงตำมล ำดับควำมส ำคัญ 

 
   ส่วนที่ 4   โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
              (เรียงล าดับตามความส าคัญ) 
    

ส่วนที่ 5   การทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
              มีกำรจัดประชุมประชำคมเพ่ือทบทวนแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
 
   ส่วนที่ 6   เอกสารส าคัญประกอบ 
     6.1 รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุมประชำคมกำรบูรณำกำรจัดท ำแผน 
     6.2 รำยงำนกำรประชุมประชำคมแผนพัฒนำหมู่บ้ำน 
     6.3 รำยละเอียดโครงกำร (เฉพำะโครงกำรล ำดับ 1-5) และอ่ืน ๆ 
 
 หมายเหตุ : ให้ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอเป็นผู้ตรวจสอบแผนพัฒนำหมู่บ้ำนของแต่ละหมู่บ้ำน และให้ที่ท ำกำร
ปกครองอ ำเภอเป็นผู้รำยงำนผลให้ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดโดยสรุปในภำพรวมของอ ำเภอ พร้อมทั้งแนบแบบ
ประเมินนี้เป็นเอกสำรประกอบด้วย 
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แบบประเมินแผนชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............... 

เทศบาลต าบล............ เทศบาลเมือง........../เทศบาลนคร............ อ าเภอ.................จังหวัด....................... 

_____________ 

 เทศบาลต าบล................เทศบาลเมือง........../เทศบาลนคร......................ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์
ของกำรด ำเนินกำรทบทวนและจัดท ำแผนชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........... รวมทั้งควำมครบถ้วน 
ขององค์ประกอบของแผนชุทชนตำมแนวทำงกำรจัดท ำแผนชุมชนแล้ว โดยมีผลกำรตรวจสอบแผนชุมชน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........... ดังนี้ 

 มี ไม่มี 

ความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนชุมชน 

   ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
     1.1 ควำมเป็นมำของชุมชน 
     1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปของชุมชน 
 

   ส่วนที่ 2   การวิเคราะห์ข้อมูล 
     2.1 กำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่ชุมชน (SWOT Analysis) 
     2.2 กำรวิเครำะห์ปัญหำของชุมชน 
 

   ส่วนที่ 3   โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนชุมชน 
     3.1 กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร และแยกวิธีกำร 
           ด ำเนินกำร (ท ำเอง/ท ำร่วม/หน่วยงำนอื่นท ำ) 
     3.2 โครงกำร/กิจกรรม โดยแยกตำมด้ำน   
     3.3 กำรน ำแผนงำน/โครงกำรตำมแผนชุมชน    
           และแผนพัฒนำท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งข้อมูล จปฐ. กชช.2ค 
           และข้อมูล อปท. มำประกอบกำรจัดท ำแผนชุมชน 
 

   ส่วนที่ 4   การใช้และติดตามแผนชุมชน 
     4.1 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
     4.2 มีกำรประสำนแผนกับ อปท. และ/หรือ ส่วนรำชกำรในพื้นที่ 
     4.3 มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
 

   ส่วนที่ 5   การทบทวนแผนชุมชน 
     5.1 กำรทบทวนแผน 
     5.2 รำยงำนกำรประชุมประชำคมแผนชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ : ........................................................................................................ ................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ :  
 ให้เทศบำลต ำบล......... (กรณีไม่มีก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน เทศบำลเมือง/เทศบำลนครเป็นผู้ตรวจสอบแผนชุมชน 
   ของแต่ละชุมชน 
 กำรประเมินแผนชุมชนให้ด ำเนินกำรอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  
 



แบบประเมินแผนพัฒนาต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............... 

ต าบล............อ าเภอ.................จังหวัด....................... 

______________ 

 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอ......................ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของกำรด ำเนินกำร
ทบทวนและจัดท ำแผนพัฒนำต ำบล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........... รวมทั้งควำมครบถ้วนขององค์ประกอบ
ของแผนพัฒนำต ำบลตำมแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบลของกรมกำรพัฒนำชุมชนแล้ว โดยมีผลกำรตรวจสอบ
แผนพัฒนำต ำบล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........... ดังนี้ 

 มี ไม่มี     ความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนาต าบล 

   ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของต าบล 
     1.1 ควำมเป็นมำของต ำบล 
     1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปของต ำบล 
 

   ส่วนที่ 2   การวิเคราะห์ข้อมูล 
     2.1 กำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ของพ้ืนที่ต ำบล  

(จุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส อุปสรรค) 
    2.2 ทิศทำงกำรพัฒนำ และกลยุทธ์หรือวิธีปฏิบัติไปสู่ทิศทำง/ 
    เป้ำหมำยของกำรพัฒนำ ของต ำบล 

     2.3 วิเครำะห์ข้อมูลชุมชนในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
เพ่ือกำรบูรณำกำรวำงแผนงำน (CIA) 

    2.4 กำรวิเครำะห์ปัญหำของต ำบล 
 

   ส่วนที่ 3   แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนพัฒนาต าบล 
     3.1 กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำนโครงกำร และแยกวิธีกำร 
           ด ำเนินกำร (ท ำเอง/ท ำร่วม/หน่วยงำนอื่นท ำ) 
     3.2 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม โดยแยกตำมด้ำน 5 ด้ำน 
     3.3 กำรน ำแผนงำน/โครงกำรตำมแผนพัฒนำหมู่บ้ำน แผนพัฒนำชุมชน 
           และแผนพัฒนำท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งข้อมูล จปฐ. กชช.2ค 
           และข้อมูล อปท. มำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำชุมชน 
 

   ส่วนที่ 4   การใช้และติดตามแผนพัฒนาต าบล 
     4.1 มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
     4.2 มีกำรประสำนแผนกับ อปท. และ/หรือ ส่วนรำชกำรในพื้นที่ 
     4.3 มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
 

   ส่วนที่ 5   การทบทวนแผนพัฒนาต าบล 
     5.1 กำรทบทวนแผน 
     5.2 รำยงำนกำรประชุมแผนพัฒนำต ำบล 

 
 หมายเหตุ  : ให้ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอเป็นผู้ตรวจสอบแผนพัฒนำต ำบลของแต่ละต ำบล                      
และให้รำยงำนผลให้ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดทรำบ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
ทบทวนแผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖4 

อ าเภอ.................................. จังหวัด...................................... 

ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด....................ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของกำรด ำเนินกำร
ทบทวนและจัดท ำแผนพัฒนำอ ำเภอ 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ฉบับทบทวนในปี  พ.ศ. 2564 รวมทั้ ง  
ควำมครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนำอ ำเภอตำมแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำอ ำเภอ ที่กรมกำรปกครอง
ก ำหนดแล้ว โดยมีผลกำรตรวจสอบแผนพัฒนำอ ำเภอ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2564 ดังนี้  

ความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนาอ าเภอ 
มี ไม่มี   
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอ าเภอ ประกอบด้วย 
   1.1 ควำมเป็นมำของอ ำเภอ 
   1.2 ค ำขวัญอ ำเภอ 
   1.3 ข้อมูลสภำพท่ัวไปและกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 
   1.4 เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดและประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำจังหวัด 
   1.5 ประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรเชิงพื้นที ่
   1.6 ผลกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำของอ ำเภอในช่วงที่ผ่ำนมำ 

(ในปีงบประมำณ 2 ปีท่ีผ่ำนมำ) 
   1.7 ข้อมลูควำมเสี่ยงกำรเกิดสถำนกำรณโ์รคระบำดในพ้ืนท่ี  

ที่ดินอันเป็นสำธำรณสมบตัิของแผน่ดิน  
และข้อมลูควำมเสี่ยงด้ำนสำธำรณภัยในพ้ืนท่ี 

  ส่วนที่ ๒ บทวิเคราะห์การพัฒนา ประกอบด้วย 
   2.1 กำรวิเครำะห์ศักยภำพของพื้นที่อ ำเภอ 
   2.2 กำรก ำหนดต ำแหน่งกำรพัฒนำอ ำเภอ (Positioning) 
   2.3 กำรประเมินศักยภำพทำงยุทธศำสตร์ของพื้นที่อ ำเภอ 

(SWOT Analysis) 
   2.4 กำรวิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำพื้นที่อ ำเภอ 

(The TOWS Matrix) 
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 

มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   3.๑ เป้ำหมำยกำรพัฒนำอ ำเภอ (วิสัยทัศน์ของอ ำเภอ) 
   3.๒ พันธกิจ (ถำ้มี) 
   3.3 วัตถุประสงค์ (เป้ำหมำยรวม) 
   ๓.4 ประเด็นกำรพัฒนำอ ำเภอ (ประเด็นยุทธศำสตร์) 
   3.5 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ (ลักษณะเฉพำะเจำะจง)  

      ตัวช้ีวัด คำ่เป้ำหมำยของแต่ละประเด็นกำรพัฒนำ 
   ๓.6 แนวทำงกำรพัฒนำ (กลยุทธ์) ของแต่ละประเด็นกำรพัฒนำ 

  ส่วนที่ 4 โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนา (ประเด็นยุทธศำสตร์) 
(ต้องมีโครงกำรจำกแผนพัฒนำต ำบล และแผนพัฒนำหมู่บ้ำนประกอบด้วย) 

  ภาคผนวก เอกสารส าคัญประกอบ 
   5.1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร (ก.บ.อ.) 
   5.2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร 

      (ก.บ.อ.) ที่รับรองแผนพัฒนำอ ำเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
      ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. ……….. 

   5.3 ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรงำนอ ำเภอแบบบูรณำกำร (ก.บ.อ.) อ ำเภอ............... 
เรื่อง กำรประกำศใช้แผนพัฒนำอ ำเภอ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2564 

หมำยเหตุ : ให้ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบแผนพัฒนำอ ำเภอ 5 ปีของแต่ละอ ำเภอ และให้ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเป็นผู้รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบดังกล่ำว โดยใช้แบบรำยงำน ๑ ใบต่อ ๑ อ ำเภอให้กรมกำรปกครองทรำบ 

 
     ลงช่ือ                                       ผู้รับรองข้อมูล              
                  (..................................................) 
                      ปลัดจังหวัด................... 



หน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ 
 

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

แผนพัฒนาจังหวัด  :  ส ำนักพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรจังหวัด ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย  
 โทร 0 2221 9200 มท 50525 
 http://www.pad.moi.go.th/ 

แผนพัฒนาอ าเภอ  : กองวิชำกำรและแผนงำน กรมกำรปกครอง  
 โทร 0 2225 4886 
 https://multi.dopa.go.th/tspd/main/web_index 

แผนพัฒนาต าบล : ส ำนักเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน กรมกำรพัฒนำชุมชน 
 โทร 0 2141 6139 
 https://chumchon.cdd.go.th/ 

แผนพัฒนาหมู่บ้าน : ส ำนักบริหำรกำรปกครองท้องที่ กรมกำรปกครอง 
 โทร 0 2629 8306 ต่อ 507 
 https://multi.dopa.go.th/pab/main/web_index 

แผนพัฒนาชุมชน : กองพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำรงำนท้องถิ่น 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น โทร 0 2241 9000 ต่อ 2122-4 
   http://www.dla.go.th/ 
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กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior)  
ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทร. 0 2221 9200 
http://www.moi.go.th 
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