
การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 

เพิม่เตมิแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565)

จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570)

หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.3/ว 

7467 ลว 14 ธนัวาคม 2563

13/02/64กสวิฒัน์

•ภายใตฐ้านอ านาจ ตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง

•พ.ร.บ.จดัตัง้

•พ.ร.บ.กระจายอ านาจ

•พ.ร.บ.อืน่



ระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนและประสานแผนพฒันาพื้นที่ในระดบัอ าเภอ

และต าบล พ.ศ. 2562

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น   

พ.ศ. 2563 ขอ้ 22

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิและ

การตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบบัที่ 4) 

พ.ศ.2561 ขอ้ 89

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงนิอดุหนุนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559 

และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2563 13/02/64กสวิฒัน์



ความเช่ือมโยง SDG ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 นโยบายรฐับาล แผนพฒันากลุม่

จงัหวดั แผนพฒันาจงัหวดัจงัหวดัก าแพงเพชร 

แผนพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัก าแพงเพชร แผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลคลองน ้าไหล

กสวิฒัน์ 13/02/64

กสวิฒัน์

1.ยติุความ
ยากจนทุก
รูปแบบ
ในทุกท่ี

2.ยติุความหิวโหย 
บรรลุเป้าหมายความ
มัน่คงทางอาหารและ
โภชนาการท่ีดีข้ึนและ
ส่งเสริมเกษตรกรรม
ย ัง่ยืน

4.สร้างหลกัประกนัวา่
ทุกคนมีการศึกษาท่ีได้
คุณภาพอยา่งครอบคลุม
และเท่าเทียมและ
สนบัสนุนในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

5.บรรลุความเสมอ
ภาคระหวา่งเพศ
และเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ผูห้ญิงและเด็กหญิง
ทุกคน

6.สร้าง
หลกัประกนัใหมี้
น ้ าใชแ้ละการ
บริหารจดัการน ้ า
และการสุขาภิบาล
อยา่งย ัง่ยืนส าหรับ
ทุกคน

12.สร้าง
หลกัประกนั
ใหมี้รูปแบบ
การบริโภค
และผลิตท่ี
ย ัง่ยืน

13.
ด าเนินการ
อยา่งเร่งด่วน
เพื่อต่อสู้กบั
การ
เปล่ียนแปลง
สภาพ
ภมิูอากาศ

14.อนุรักษแ์ละใช้
ประโยชน์จาก
มหาสมุทรทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเล
อยา่งย ัง่ยืนเพ่ือการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน

15.ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใชร้ะบบนิเวศ
บนบกอยา่งย ัง่ยืน การบริหารจดัการป่าไมท่ี้ย ัง่ยืน 
การต่อตา้นการกลายสะภาพเป็นทะเลทราย 
หยดุย ั้งการเส่ือมโทรมของท่ีดินและฟ้ืนฟูสภาพ
ดินและหยดุย ั้งการสูญเสียความหลายหลายทาง
ชีวภาพ

3. สร้าง
หลกัประกนัวา่มีคน
ท่ีมีชีวิตท่ีมีสุขภาพ
ดีและส่งเสริม
สวสัดิภาพส าหรับ
ทุกคนในทุกวยั

7.  สร้างหลกัประกนั
ใหทุ้กคนเขา้ถึงพลงังาน
สมยัใหม่ในราคาท่ี
ยอ่มเยาเช่ือไดแ้ละย ัง่ยืน

10.ลดความ
ไม่เสมอภาค
ภายใน
ระหวา่ง
ประเทศ

11. ท าใหเ้มืองและการ
ตั้งถ่ินฐานของมนุษยมี์
ความครอบคลุม ปลอดภยั
มีภมิูตา้นทาน และย ัง่ยืน

8.ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองครอบคลุม 
และย ัง่ยืน การจา้งงานเต็มท่ีและมี
ผลิตภาพ และการมีงานท่ีมี
คุณภาพส าหรับทุกคน

9.สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมี
ความทนทาน ส่งเสริมการ
พฒันาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลุม
และย ัง่ยืนและส่งเสริม
นวตักรรม

16.ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและ
ครอบคลุมเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนืใหทุ้ก
คนเขา้ถึงความยติุธรรมและสร้างสถาบนั
ท่ีมีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุม
ในทุกระดบั

17.ส่งเสริมความเขม้แขง็
ใหแ้ก่กลไกการด าเนินงาน
และฟ้ืนฟูหุน้ส่วนความ
ร่วมมือระดดัลกส าหรับการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน

1.ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง
2.ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนั

3.ยทุธศาสตร์การพฒันา
และเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์

4.ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนั
ทางสังคม

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบน
ฐานคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

6.ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ

ยุทธศาสตรช์าติ

20 ปี

(พ.ศ. 2561-
2580)

แผนพฒันา

เศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาต ิ

ฉบบัที่ 12

แผนการปฏรูิป

ประเทศ

นโยบายรฐับาล

แผนยุทธศาสตร์

กลุ่มจงัหวดั

ภาคเหนือตอนล่าง

2

แผนยุทธศาสตร์

จงัหวดัก าแพงเพชร

แผนยุทธศาสตร์

อปท.

1.การเสริมสร้าง
และพฒันา
ศกัยภาพทุนมนุษย์

2.การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหล่ือมล ้าใน
สังคม

3.การสร้างความ
เขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ
และแขง่ขนัไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยืน

4.การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยืน

5.การเสริมสร้าง
ความมัน่คงแห่งชาติ
เพื่อการพฒันา
ประเทศอยา่ง
มัง่ค ัง่และย ัง่ยนื

6.การบริหารจดัการ
ในภาครัฐเพื่อป้องกนั
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

7.การพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิ
สติกส์

8.การพฒันา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจยั
และนวตักรรม

9.การพฒันา
ภาค เมือง และ
พ้ืนท่ีทาง
เศรษฐกิจ

10.ความ
ร่วมมือระหวา่ง
ประเทศเพ่ือการ
พฒันา

1.การปกป้อง
และเชิดชู
สถาบนั
พระมหากษตัริย ์

2.การรักษา
ความมัน่คง
ของรัฐและการ
ต่างประเทศ

3.การลดความ
เหล่ือมล ้าของสังคม
และการสร้างโอกาส
เขา้ถึงบริการของรัฐ

4.การศึกษาและ
เรียนรู้ การ
ทะนุบ ารุง
ศาสนา 
ศิลปะวฒันธรรม

5.การยกระดบั
คุณภาพการบริการ
ดา้นสาธารณสุข
และสุขภาพของ
ประชาชน

6.การเพ่ิม
ศกัยภาพทาง
เศรษฐกิจ
ของประเทศ

7.การส่งเสริม
บทบาทและการ
ใชโ้อกาสใน
ประชาคม
อาเซียน

8.การพฒันา
และส่งเสริม
การใช้
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจยั และ
นวตักรรม

9.การรักษาความมัน่คง
ของฐานทรัพยากรและ
การสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษก์บัการใช้
ประโยชน์อยา่งย ัง่ยืน

10.การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผน่ดินท่ีมีธรรมาภิบาล 
และการป้องกนัปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ

ดา้นการเมือง ดา้นการบริหาร
ราชการแผน่ดิน

ดา้นกระบวนการ
ยติุธรรม

ดา้น
เศรษฐกิจ

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม

ดา้น
สาธารณสุข

ดา้นส่ือสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดา้น
สังคม

ดา้น
พลงังาน

ดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดา้น
กฎหมาย

1.พฒันาโครงสรา้งและกระบวนการ

ผลติสนิคา้การเกษตร

๒. ส่งเสรมิการ แปรรูป การตลาด 

การขนส่งและการกระจายสนิคา้

๓. พฒันาแหลง่ท่องเทีย่วและ 

การบรหิารจดัการ การท่องเทีย่ว

๔. สรา้งความพรอ้มกลุม่จงัหวดัภาคเหนือ

ตอนลา่ง ๒ เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

2.พฒันาและส่งเสรมิแหลง่ท่องเทีย่วมรดกโลกและ

แหลง่ท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพ

3. พฒันาคุณภาพชวีติ ความม ัน่คงทางสงัคม และ

สิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 

1.การจดัวางผงัเมอืง

และพฒันาดา้น

โครงสรา้งพื้นฐาน

2.การส่งเสรมิการศึกษา 

ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และ

ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.การส่งเสรมิเศรษฐกจิ

พอเพยีงและพฒันาเกษตร

ปลอดภยั

4.การส่งเสรมิสุขภาพอนามยัคุณภาพชวีติ

ของประชาชนและสงัคมที่เขม้แขง็

5.การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มอย่าง

6.การยกระดบัคุณภาพ

แหล่งท่องเที่ยว และ 

ส่งเสรมิการท่องเที่ยว

7. การพฒันาการบรหิารจดัการองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหม้ปีระสทิธิภาพและ

ธรรมาภบิาล

11.การ
ปรับปรุง
กฎหมายและ
กระบวนการ
ยติุธรรม

1. พฒันาห่วงโซ่คุณค่าสนิคา้เกษตรปลอดภยัและ

ส่งเสรมิการผลติ พชืพลงังานทดแทน อย่างมปีระสทิธภิาพ

เป้าหมายการ

พฒันาที่ย ัง่ยนื 

SDG
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Textbox



1.ยทุธศาสตร์
ดา้นความมัน่คง

2.ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง

ความสามารถ
ในการแข่งขัน

3.ยทุธศาสตร์การพฒันา
และเสริมสร้างศกัยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

4.ยทุธศาสตร์ดา้นการ
สร้างโอกาสความ

เสมอภาคและความเท่า
เทียมกนัทางสังคม

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการ
สร้างการเติบโตบน

ฐานคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

6.ยทุธศาสตร์ดา้น
การปรับสมดุลและ
พฒันาระบบบริหาร

จดัการภาครัฐ

ยุทธศาสตรช์าติ

20 ปี

(พ.ศ. 2561-

2580)

แผนพฒันา

เศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ

ฉบบัที ่12

แผนยุทธศาสตร์

กลุม่จงัหวดั

ภาคเหนือ

ตอนลา่ง 2

แผนยุทธศาสตร์

จงัหวดั

ก าแพงเพชร

แผนยุทธศาสตร์

อปท.

1.การ
เสริมสร้าง

และ
พฒันา
ศกัยภาพ
ทุนมนุษย์

2.การสร้าง
ความเป็น
ธรรมและ
ลดความ
เหลื่อมล ้า
ในสังคม

3.การสร้าง
ความ

เขม้แขง็ทาง
เศรษฐกิจ
และแข่งขนั
ไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื

4.การเติบโต
ท่ีเป็นมิตร

กบั
ส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อการ

พฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื

5.การเสริมสร้าง
ความมัน่คง

แห่งชาติเพื่อการ
พฒันาประเทศ

อยา่ง
มัง่คัง่และย ัง่ยนื

6.การบริหารจดัการ
ในภาครัฐเพื่อ

ป้องกนัการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

7.การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิ
สติกส์

8.การ
พฒันา

วิทยาศาสต
ร์ 

เทคโนโลย ี
วิจยัและ
นวตักรรม

9.การพฒันา
ภาค เมือง 
และพื้นท่ี

ทางเศรษฐกิจ

10.ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพฒันา

1.พฒันาโครงสร้างและกระบวนการผลิต
สินคา้การเกษตร

๒. ส่งเสริมการ แปรรูป การตลาด การขนส่ง
และการกระจายสินคา้

๓. พฒันาแหล่งท่องเท่ียวและ 
การบริหารจดัการ การท่องเท่ียว

๔. สร้างความพร้อมกลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนล่าง ๒ 
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน

2.พฒันาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลก
และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ

3. พฒันาคุณภาพชีวิต ความมัน่คงทางสังคม 
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

1.การจดัวางผงัเมอืง

และพฒันาดา้น

โครงสรา้งพื้นฐาน

2.การส่งเสรมิ

การศึกษา ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม และ

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่

3.การส่งเสรมิ

เศรษฐกิจพอเพยีง

และพฒันาเกษตร

ปลอดภยั

4.การส่งเสรมิสุขภาพ

อนามยัคุณภาพชวีติของ

ประชาชนและสงัคมที่

เขม้แขง็

5.การจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

อย่างย ัง่ยนื

6.การยกระดบัคณุภาพ

แหล่งท่องเที่ยว และ 

ส่งเสรมิการท่องเที่ยว

7. การพฒันาการบรหิาร

จดัการองคก์รปกครองส่วน

ทถิน่ใหม้ปีระสทิธภิาพและ

ธรรมาภบิาล

1. พฒันาห่วงโซ่คุณค่าสินคา้เกษตรปลอดภยัและส่งเสริมการผลิต 
พืชพลงังานทดแทน อยา่งมีประสิทธิภาพ
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1.ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง

2.ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง

ความสามารถ
ในการแข่งขัน

3.ยุทธศาสตร์การพฒันา
และเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนฐาน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม

6.ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและ
พฒันาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตรช์าต ิ

20 ปี

(พ.ศ. 2561-
2580)

แผนพฒันา

เศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาติ

ฉบบัที่ 12

แผนยทุธศาสตร์

อปท.

1.การ
เสริมสร้าง

และ
พฒันา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์

2.การสร้าง
ความเป็น
ธรรมและ
ลดความ
เหล่ือมล า้
ในสังคม

3.การสร้าง
ความ

เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้อย่าง
ยั่งยืน

4.การเติบโต
ที่เป็นมติร

กับ
ส่ิงแวดล้อม
เพื่อการ

พฒันาอย่าง
ยั่งยืน

5.การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพฒันา
ประเทศอย่าง
มั่งคั่งและ
ยั่งยืน

6.การบริหารจัดการ
ในภาครัฐเพื่อ

ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

7.การพฒันา
โครงสร้าง
พืน้ฐานและ

ระบบ
โลจิสติกส์

8.การ
พฒันา

วิทยาศาสต
ร์ 

เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม

9.การพฒันา
ภาค เมือง 
และพืน้ที่
ทาง

เศรษฐกิจ

10.ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพฒันา

1.การจดัวางผงัเมอืง

และ

พฒันาดา้น

โครงสรา้งพื้นฐาน

2.การส่งเสรมิ

การศึกษา ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม และ

ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

3.การส่งเสรมิ

เศรษฐกจิพอเพยีง

และพฒันาเกษตร

ปลอดภยั

4.การส่งเสรมิสุขภาพ

อนามยัคณุภาพชีวิต

ของประชาชนและสงัคม

ที่เขม้แข็ง

5.การจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

อย่างย ัง่ยืน

6.การยกระดบัคณุภาพ

แหล่งท่องเที่ยว และ

ส่งเสรมิการท่องเที่ยว

7. การพฒันาการ

บรหิารจดัการองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหม้ี

ประสทิธิภาพและธรร

มาภบิาล
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ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2561 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน
แผนพฒันาพืน้ที่ในระดับอ าเภอ

และต าบล พ.ศ. 2562

แผนพัฒนา อบต. ม.ค.- ต.ค. 

แผนพัฒนา อบจ. ม.ค.- พ.ย.

แผนปฏบิัตงิานของส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ

แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาชุมชน ม.ค.- ก.พ.

แผนพัฒนาต าบล (ก.บ.ต.) ม.ีค. – เม.ย.

แผนพัฒนาอ าเภอ (ก.บ.อ.) พ.ค.

แผนพัฒนาจังหวัด (ก.บ.จ.) ก.ค.- ต.ค.



การจัดท าเวทปีระชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน
• ระเบยีบ มท.ประสานแผน ข้อ 21 

• จัดท าเวทปีระชาคม

• ประสานแผนระดับพืน้ที ่แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
ท้องถิน่ แผนความต้องการระดับอ าเภอ เพือ่ให้มคีวามเชือ่มโยงสอดคล้องกัน

• บูรณาการงบประมาณ 

• ให้นายอ าเภอก าหนดวัน เวลา สถานที ่ในการจัดท าเวทปีระชาคมของหมู่บ้าน 
ชุมชน และ อปท.ในพืน้ที ่และอาจประสานให้หน่วยงานอืน่เข้าร่วมเวที
ประชาคมด้วยกไ็ด้



ขั้นตอนการจัดท าเวทปีระชาคมหมู่บ้าน
กม.หรอื คณะกรรมการชมุชนก าหนดวนัประชมุและแจง้อ าเภอลว่งหนา้ 15 วนั 

อ าเภอแจง้หมู่บา้นเตรยีมการ
ประชมุ

ผูแ้ทนครวัเรอืนท่ีเขา้ประชมุไม่ถึง
รอ้ยละ 50 ใหป้ระชมุใหม่

ภายใน 7 วนั

อ าเภอรบัทราบวนัประชมุประชาคม

ผูใ้หญ่บา้นเรยีกประชมุประชาคม

ผูแ้ทนครวัเรอืนเขา้รว่มประชมุตัง้แต่
รอ้ยละ 50 ขึน้ไปสามารถเปิดประชมุได้

คณะกรรมการหมู่บา้นประชมุตาม
หลกัหนึ่งคนหนึ่งเสียงและ
ยดึเสียงขา้งมากในการลงมติ

ท ารายงานการประชมุ ปธ.กม. กม.ทกุคนลงนามรบัรอง

แจง้ผลใหป้ระชาชนและสว่นราชการรบัทราบ

อ าเภอแจง้สว่นราชการ
สง่ผูแ้ทนเขา้รว่ม

1.ผญบ.ตรวจสอบผูม้ีสทิธิเขา้รว่ม
ประชมุประชาคม
2.นบัจ านวนผูแ้ทนครวัเรอืน
3. ใหผู้เ้ขา้รว่มทกุคนลงลายมือช่ือ
ไวเ้ป็นหลกัฐาน

ราษฎรไมน่อ้ยกว่าสบิคนอาจลงช่ือ
ท าหนงัสือแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบักิจกรรม กม.ตอ้งบรรจวุาระ
ในการประชมุคราวหนา้

เรยีกประชมุครัง้ที่ 2 หากไม่ถึง
รอ้ยละ 50 ใหเ้ปิดประชมุได้



องคป์ระกอบประชาคมทอ้งถิน่กรณี อบต.

ต าแหน่ง จ านวน

(1) สมาชิกสภา อบต. ทกุคน

(2) ผูใ้หญ่บา้น/หวัหนา้สถานีอนามยั/ผูอ้  านวยการ รพ.สต./ผอ.
โรงพยาบาล/ผอ.สถานศกึษารฐัหรอืเอกชน/

5-10 คน

(3) หวัหนา้สว่นหรอืตวัแทนราชการ/รฐัวิสาหกิจท่ีมีหน่วยงาน
ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ี

3-5 คน

(4) คดัเลือกจาก อสม./ อปพร./ กทบ./ กลุม่อาชีพตา่ง ๆ ใน อบต. 10-15 คน












