
แนวทางการเตรียมการเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2546 
………………………………………………. 

 
 เพื่อใหจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอมที่จะดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 ซ่ึงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 120 ตอนพิเศษ 55 ง ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546  ซ่ึงเปนผลให
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  12  สิงหาคม  พ.ศ 2546 เปนตนไป น้ัน 
 อาศัยอํานาจตามความนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 ขอ 5 กระทรวงมหาดไทย จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติไวดังน้ี 
 1. แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ ศึกษาทําความเขาใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย    วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 เพื่อ
พรอมที่จะปฏิบัติไดตามระเบียบ เม่ือระเบียบดังกลาวมีผลใชบังคับในวันที ่12  สิงหาคม  พ.ศ 2546 
 2. ประชาคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ซ่ึงระบุวาการจดัองคกรใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด
น้ัน ใหใชรูปแบบประชาคมตามแนวทางของโครงการเศรษฐกิจระดับชุมชน ภายใตแผนงานดานชุมชน สําหรับคาใชจาย
สํารองเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ เชนเดียวกับที่ไดใชในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2546 (หนังสือที่ มท 
0313.2/ว 75 ลงวันที่ 11 มกราคม 2545) ตามผนวก ก 

3. การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบฯ ขอ 7,10 และ 13 
และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบฯขอ 8,11 และ 14 
ใหจัดทําเปนคําส่ังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูลงนามในคําส่ัง โดยใหกําหนด
องคประกอบและอํานาจหนาที่ใหชัดเจน โดยควรมีคําส่ังแตงตั้งกอนวันที่ระเบียบฯ มีผลบังคับใช:ตัวอยางคําส่ัง ตาม
ผนวก ข และ ค 

4. การแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากตําแหนง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนังสือแจงเจาตัวทราบดวย 
5. กรรมการที่ตองมาจากการคัดเลือกใหดําเนินการดังน้ี 

    5.1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  5.1.1 กรณีที่ใหสภาทองถิ่นคัดเลือก 
   ก. สมาชิกสภาทองถิ่นคัดเลือกกันเอง  จํานวน 3 คน 
   ข. ผูทรงคุณวุฒิที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน 
  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการประชุมสมาชิกสภาฯ โดยอาจดําเนินการในสมัยประชุม
สามัญ, สมัยประชุมวิสามัญ หรือเชิญประชุมเปนกรณีพิเศษ ตามความเหมาะสม โดยมีหนังสือเชิญประชุมพรอม    
แจงวัตถุประสงคของการประชุมใหชัดเจน ทั้งน้ีใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2546     
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  การประชุมตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง 
  การเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถิ่นตอที่ประชุม ตองมีผูรับรองจํานวนอยางนอย 2 คน และผูซ่ึงไดรับ
การเสนอช่ือตองอยูในที่ประชุม และตองใหความยินยอม 
  การเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหสภาทองถิ่นคัดเลือกจะตองไดรับความยินยอมหรือยินดีเขารวม
ปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น (ในการน้ี ควรจะไดมีการสอบถามความสมัครใจกอนการประชุม) 
  ในการเสนอช่ือ หากมีการเสนอช่ือแลวแตกรณีครบตามจํานวน ใหถือวาผูน้ันไดรับการคัดเลือก หาก
มีการเสนอช่ือแลวแตกรณีเกินตามจํานวน ใหประธานในที่ประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูไดรับการเสนอช่ือ
โดยการลงคะแนนลับ ใชวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลผูที่ไดรับการเสนอช่ือลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบใหได
ไมเกินตามจํานวนที่กําหนด 
  ใหประธานในที่ประชุมตัง้สมาชิกสภาทองถิ่นที่อยูในที่ประชุมและมิไดเปนผูไดรับการเสนอช่ือจํานวน        
ไมเกินสามคน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน 
  เม่ือตรวจนับคะแนนแลวใหผูซ่ึงไดคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูซ่ีงไดรับการคัดเลือกจนครบจํานวน
ที่กําหนด ในกรณีที่มีผูไดคะแนนในลําดับเดียวกนัหลายคนทําใหไมสามารถคัดเลือกได ใหที่ประชุมจัดใหมีการ
ลงคะแนนใหมเฉพาะผูซ่ึงไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งที่สองแลวปรากฎวาไดคะแนนเทากันอีก ใหใชวิธีจับ
สลากตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด 
  ใหประธานสภาทองถิ่น มีหนังสือแจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารทองถิ่นทราบเพื่อออกคําส่ังแตงตั้ง
ตอไป 
  ในกรณีที่ผูไดรับการคัดเลือกลาออก หรือพนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการคัดเลือกแทนผูที่พนไป  
โดยเร็ว โดยนําวิธีการเลือกที่กําหนดไวขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  5.1.2 กรณีที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก 
  ตําแหนงที่คัดเลือกไดแก ผูแทนรัฐวิสาหกิจ ตามจํานวนที่กําหนด สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตละประเภท 
  ใหผูบริหารทองถิ่น พิจารณาคัดเลือกผูแทนรัฐวิสาหกิจ จากหนวยงานที่เห็นวาสามารถใหคําแนะนํา
อันเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นได 
  การคัดเลือก ผูบริหารทองถิ่น อาจคัดเลือกดวยตนเอง หรือนําเขาปรึกษาในที่ประชุมผูบริหารและ  
หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ผูแทนรัฐวิสาหกิจที่เขารวมจะตองยินดีที่จะเขารวมปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น    
ในการน้ีใหผูบริหารทองถิ่นมีหนังสือแจงเจาตัวทราบ และใหมีการตอบยืนยันใหทราบดวย 
  5.1.3 ในกรณีที่ใหมีการคัดเลือกกันเอง 
  องคการบริหารสวนจังหวัด 

1) กรณีผูแทนคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด จํานวน 3 คน 
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- ใหองคการบริหารสวนจังหวัด แจง ผูวาราชการจังหวัดในฐานะประธาน

คณะกรรมการพัฒนา 
จังหวัด ขอใหดําเนินการคัดเลือกผูแทนคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด 
 

- ผูวาราชการจังหวัด จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือก     
ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดจํานวน 3 คน โดยใหนําวิธีการตามความในขอ 5.1.1  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  2. กรณีผูแทนประชาคมจังหวัด   จํานวน  3 คน 
  - ใหองคการบริหารสวนจังหวัดแจงผูวาราชการจังหวัด ขอใหดําเนินการจัดใหมีการประชุม
ประชาคมจังหวัด เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมจังหวัด จํานวน 3 คน โดยใหนําวิธีการตามความในขอ 5.1.1 มาใช
บังคับโดยอนุโลม  
    เม่ือไดผูแทนคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด และ/หรือผูแทนประชาคมจังหวัดแลว ใหผูวาราชการ
จังหวัดมีหนังสือแจงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด มีคําส่ังแตงตั้งตอไป 
  เทศบาล เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

1. กรณีผูแทนคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ จํานวน 3 คน 
- ใหเทศบาล เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แจงนายอําเภอในฐานะ

ประธานคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ ขอใหดําเนินการคัดเลือกผูแทนคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ    
  - นายอําเภอจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูแทน        
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ จํานวน 3 คน โดยใหนําวิธีการตามความในขอ 5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เม่ือไดผูแทนคณะกรรมการพัฒนาอําเภอแลว ใหนายอําเภอมีหนังสือแจงผูบริหารทองถิ่น 
มีคําส่ังแตงตั้งตอไป 

2. กรณีผูแทนประชาคมเมือง จํานวน 3 คน 
- ใหผูบริหารทองถิ่น ดําเนินการจัดประชุมประชาคมเมือง เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคม 

เมือง จํานวน 3 คน โดยใหนําวิธีการตามความในขอ 5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  องคการบริหารสวนตําบล 

1. กรณีผูแทนคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ จํานวน 3 คน 
- ใหองคการบริหารสวนตําบล แจงนายอําเภอในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ        

ขอใหดําเนินการคัดเลือกผูแทนคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ 
- นายอําเภอจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูแทนคณะ 

กรรมการพัฒนาอําเภอ จํานวน 3 คน โดยใหนําวิธีการตามความในขอ 5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม (ผูแทน
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ อาจคัดเลือกจากผูที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ หรือขาราชการผูซ่ึง
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในตําบลน้ันเพื่อปฏิบัติหนาที่เปนผูแทน คณะกรรมการพัฒนาอําเภอก็ได) 

 เม่ือไดผูแทนคณะกรรมการพัฒนาอําเภอแลว ใหนายอําเภอ   มีหนังสือแจงผูบริหารทองถิ่นมีคําส่ัง 
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แตงตั้งตอไป 

2. กรณีผูแทนประชาคมตําบล จํานวน 3 คน  
- ใหผูบริหารทองถิ่น ดําเนินการจัดประชุมประชาคมตําบล เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคม 

ตําบล จํานวน 3 คนโดยใหนําวิธีการตามความในขอ 5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

3. กรณีผูใหญบานในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล คัดเลือกกันเองจํานวนไมเกินสามคน 
- ใหองคการบริหารสวนตําบล แจงนายอําเภอจัดใหมีการประชุมผูใหญบาน เพื่อกําหนดจํานวน 

และดําเนินการคัดเลือกกันเอง โดยใหนําวิธีการตามความในขอ 5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม ในการน้ีนายอําเภอ   
อาจมอบใหผูบริหารทองถ่ิน ดําเนินการประชุมดังกลาวได 

5.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
     องคการบริหารสวนจังหวัด 
- กรณีผูแทนประชาคมจังหวัด จํานวน 3 คน ใหดําเนินการในคราวเดียวกันกับการประชุม 

คัดเลือกผูแทนประชาคมจังหวัดในคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  โดยใหนําวิธีการตามความ        
ในขอ 5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม   
  เทศบาล เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
  - กรณีผูแทนประชาคมเมือง จํานวน 3 คน ใหดําเนินการในคราวเดียวกันกับการประชุมคัดเลือก    
ผูแทนประชาคมเมือง ในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย 
จัดตั้ง  โดยใหนําวิธีการตามความในขอ 5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม   
  องคการบริหารสวนตําบล 

- กรณีผูแทนประชาคมตําบล จํานวน 2 คน ใหดําเนินการในคราวเดียวกันกับการประชุม       
คัดเลือกผูแทนประชาคมตําบลในคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล โดยใหนําวิธีการตามความในขอ 
5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม   
 ** กรณีผูมีความรูดานการจัดทําแผนพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล คัดเลือกจํานวน
ไมเกิน 3 คน ใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นดําเนินการกําหนดจํานวนและคัดเลือกในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นคราวแรก โดยใหพิจารณาคัดเลือกจากคณะทํางานสนับสนุนการพัฒนาชนบทระดับตําบล (คปต.) เปนลําดับแรก 

  5.3 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
      ตามระเบียบฯขอ 18 ใหจัดทําเปนประกาศจังหวัด โดยใหกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่
ใหชัดเจน โดยควรมีประกาศแตงตั้งกอนวันที่ระเบียบฯ มีผลบังคับใช : ตัวอยางประกาศตามผนวก ง 
      5.3.1 การคัดเลือกผูแทนนายกเทศมนตรี จํานวน 3 คน ผูแทนประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 3 คน ผูแทนปลัดเทศบาล จํานวน 3 คน และผูแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 คน 
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           - ใหผูวาราชการจังหวัด  จัดให มีการประชุมนายกเทศมนตร ี ประธานกรรมการบริหาร    
องคการบริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เพื่อคัดเลือกกันเองโดยใหนําวิธีการตามความใน
ขอ 5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
     5.3.2 การคัดเลือกผูแทนประชาคมจังหวัด จํานวน 3 คน ใหดําเนินการในคราวเดียวกันกับการ
ประชุมคัดเลือกผูแทนประชาคมจังหวัดในคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหนําวิธีการตามความ
ในขอ 5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม   
 
     5.3.3 การคัดเลือกผูแทนคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด จํานวน 3 คน ใหดําเนินการในคราว
เดียวกันกับการประชุมคัดเลือกผูแทนคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  ในคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด   
โดยใหนําวิธีการตามความในขอ 5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม   
  5.4  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ 
               ตามระเบียบฯ ขอ 20 ใหจัดทําเปนประกาศอําเภอ โดยใหกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่
ใหชัดเจน โดยควรมีประกาศแตงตั้งกอนวันที่ระเบียบฯ มีผลบังคับใช : ตัวอยางประกาศตามผนวก จ 
     5.4.1 การคัดเลือกผูแทนประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล จํานวนไมเกิน 6 คน 
   - ใหนายอําเภอ  จัดใหมีการประชุมประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   
เพื่อกําหนดจํานวนผูแทนและดําเนินการคัดเลือกกันเอง โดยใหนําวิธีการตามความในขอ 5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

5.4.2 การคัดเลือกผูแทนคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ จํานวน 3 คน 
- ใหดําเนินการในคราวเดียวกันกับการประชุมคัดเลือกผูแทนคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  

ในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  โดยใหนําวิธีการ 
ตามความในขอ 5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม   
     5.4.3 การคัดเลือกผูแทนประชาคมอําเภอ จํานวน 3 คน 
   - ใหนายอําเภอ จัดใหมีการประชุมประชาคมอําเภอ เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมอําเภอ 
จํานวน 3 คน โดยใหนําวิธีการตามความในขอ 5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  5.5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
         ตามระเบียบฯ  ขอ 38 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล    
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาทีใ่หชัดเจน โดยควรมีคําส่ังแตงตั้งกอนวันที่ระเบียบฯ  
มีผลบังคับใช: ตัวอยางคําสั่งตามผนวก ฉ 
   5.5.1 การคัดเลือกผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 2 คน 
   - ใหดําเนินการในคราวเดียวกันกับการประชุมคัดเลือกผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น         
ในคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น โดยใหนําวิธีการตามความในขอ 5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม   
   5.5.2 การคัดเลือกผูแทนประชาคมทองถิ่น จํานวน 2 คน 
   - ใหดําเนินการในคราวเดียวกันกับการคัดเลือกผูแทนประชาคมทองถิ่นในคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น โดยใหนําวิธีการตามความในขอ 5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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   5.5.3 การคัดเลือกผูแทน หนวยงานที่เกี่ยวของที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน  2 คน 
   - ใหดําเนินการเชนเดียวกันกับการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
และใหดําเนินการในคราวเดียวกัน โดยใหนําวิธีการตามความในขอ 5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 
 
 
   5.5.4 การคัดเลือกผูแทนฝายบริหาร จํานวน 2 คน 
   - ใหผูบริหารทองถิ่น จัดใหมีการประชุมคณะผูบริหารทองถิ่น และหัวหนาสวนการบริหาร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อคัดเลือกผูแทนฝายบริหาร โดยใหนําวิธีการตามความในขอ 5.1.1  มาใชบังคับ  
โดยอนุโลม ผูแทนฝายบริหารอาจเปนฝายการเมืองหรือพนักงานสวนทองถิ่นก็ได 

  5.5.5 ผูทรงคุณวุฒิที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน 
- ใหดําเนินการในคราวเดียวกันกับการประชุมคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

พัฒนาทองถิ่น โดยใหนําวิธีการตามความในขอ 5.1.1 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  6. กรณีผูแทนประชาคมจังหวัด ผูแทนประชาคมเมือง ผูแทนประชาคมตําบล ผูแทนคณะกรรมการ
พัฒนาจังหวัด ที่ตองเปนกรรมการในหลายคณะอาจเปนบุคคลเดียวกันได 

7. เม่ือมีการแตงตั้งคณะกรรมการครบทุกคณะแลว ใหประธานคณะกรรมการแตละคณะจัดใหมี 
การประชุมคณะกรรมการ เพื่อช้ีแจงอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และรวมกันกําหนดแนวทางพัฒนาทองถิ่น 
  8. ในการดําเนินการที่เปนหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด ใหหัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัด เปนผูชวยดําเนินการโดยประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ 
  สําหรับการดําเนินการที่เปนหนาที่ของนายอําเภอ ใหหัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอ 
เปนผูชวยดําเนินการ โดยประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………….. 
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ผนวก ข 
ตัวอยาง 

คําสั่ง……………………(ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
ที่    /2546 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา  ……(ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
 

  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546  ขอ (7,10,13…ตามประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.2/ว 2058 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2546 จึงแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
…..(ระบุช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น) ประกอบดวย 
  1…………………………………….   ประธานกรรมการ 
  2…………………………………….   กรรมการ 
  3……………………………………   กรรมการ  

ฯลฯ 
  มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
  1. กําหนดแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผังเมือง ปญหาของทองถิ่นและใหคําปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพฒันา
ทองถิ่น 
  2. รวมกันจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทํา
รางแผนพัฒนา 
  3. พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนปฏิบัติการ 

4. ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามระเบียบฯขอ 29 (2) 
5. พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
7. ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที ่

ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนในทองถิ่น และจัดทําเปน 
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดวย 
  ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที่……………………พ.ศ. 2546 
 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด./นายกเทศมนตร/ีนายกเมืองพัทยา/ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
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ตัวอยาง 
คําสั่ง……………………(ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

ที่    /2546 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  ……(ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

 

  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 ขอ (8,11,14 ตามประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ) และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0810.2/ว 2058 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2546  จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา (ระบุช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น) ประกอบดวย 

  1……………………………………   ประธานกรรมการ 
  2…………………………………….   กรรมการ 
  3……………………………………   กรรมการ 

ฯลฯ 
 

  มีหนาที่ จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนา (ระบุช่ือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น) กําหนด จัดทํารางแผนปฏิบัติการและจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของ
งานตามระเบียบฯขอ 29 (1) 

  ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป 

 
    ส่ัง ณ วันที่………………………พ.ศ. 2546  
 
 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด./นายกเทศมนตร/ีนายกเมืองพัทยา/ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 

 

 

ผนวก ค 



 

C/por/แนวทางการเตรียมการฯระเบียบแผนมท. 
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ตัวอยาง 
ประกาศจังหวัด………(ระบุชื่อจังหวัด)… 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

  อาศัยอํานาจตามความนัยขอ 18 วรรคทาย แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 จึงแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัด ……………………… ดังน้ี 
 

1. ที่ปรึกษา ……………………….. 
2.  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 
  2.1……………………………………   ประธานกรรมการ 
  2.2…………………………………….   กรรมการ 

ฯลฯ 
มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
1. กําหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
2. ประสานยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต 

จังหวัดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดและอําเภอ 
  3. ตรวจสอบ วิเคราะหและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจงัหวัด 
  4. ใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและรางแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ทั้งน้ี อาจ
มอบอํานาจการใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและรางแผนพัฒนาสามปของเทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบลใหกับคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอได 
  5. รวบรวมขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใชประโยชนในการประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัด 
  6. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ รวมทั้ง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการอื่นหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

   ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป 
 

    ประกาศ ณ วันที…่……………………พ.ศ. 2546 
 

     ผูวาราชการจังหวัด……… 

ผนวก ง 



 

C/por/แนวทางการเตรียมการฯระเบียบแผนมท. 
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ตัวอยาง 
ประกาศอําเภอ………(ระบุชื่ออําเภอ)… 

เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ 
 

  อาศัยอํานาจตามความนัยขอ 20 วรรคทาย แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 จึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา    
ทองถิ่น ระดับอําเภอ ประกอบดวย 

  1……………………………………   ประธานคณะอนุกรรมการ 
  2…………………………………….   อนุกรรมการ 
  3……………………………………   อนุกรรมการ 

ฯลฯ 

  มีอํานาจหนาที่ ชวยเหลือคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นในการดําเนินการ ดังน้ี   
1. ตรวจสอบ วิเคราะหและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ 
2. จัดทําความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

และรางแผนพัฒนาสามปของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตามที่คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นมอบหมาย 
  3. ใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและรางแผนพัฒนาสามปตามที่คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นมอบอํานาจ 
  4. รวบรวมขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใชประโยชนในการประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตอําเภอ 
  5. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นมอบหมาย 

   ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป 

 
    ประกาศ ณ วันที…่………………………พ.ศ. 2546……. 
 

 

     นายอําเภอ……… 

 

 

ผนวก จ 



 

C/por/แนวทางการเตรียมการฯระเบียบแผนมท. 
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ตัวอยาง 
คําสั่ง…….(ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)…. 

ที่     /2546 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา… (ระบุชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

 

  อาศัยอํานาจตามความนัยขอ 38 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา..(ระบุช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น)  ประกอบดวย 

  1……………………………………   ประธานกรรมการ 
  2…………………………………….   กรรมการ 
  3……………………………………   กรรมการ 

ฯลฯ 
 

  มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี  
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถิ่น        

ผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ี ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป 

 
    ส่ัง ณ วันที่………………………พ.ศ. 2546 ………. 
 
 
 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตร/ีนายกเมืองพัทยา/ประธานกรรมการบริหาร องคการบริหารสวนตําบล 
 

ผนวก ฉ 


