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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2546 
 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ใหเปนปจจุบัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545     
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542    มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540     มาตรา 77 แหงพระราชบัญญัต ิ
เทศบาล พ.ศ. 2496    มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และมาตรา 5 
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
จึงออกระเบียบไว ดังนี ้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546” 
  ขอ 2 ระเบียบนี้ใชเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 
         บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ 4 ในระเบียบนี้   

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา  
องคการบริหารสวนตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ยกเวนกรุงเทพมหานคร 
     “สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล  สภาเมืองพัทยา  
สภาองคการบริหารสวนตําบลและสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 
  “คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวาคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนา 
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องคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา คณะกรรมการ 
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมาย 
จัดตั้ง 

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา คณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 
         “อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย 
         “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด   นายกเทศมนตรีในกรณ ี
ท่ีเทศบาลมีการบริหารรูปแบบนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรีในกรณีท่ีเทศบาลมีการบริหารรูปแบบคณะ 
เทศมนตรี นายกเมืองพัทยา  คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารทองถ่ินขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง    
        “นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 
        “แผนพัฒนา” หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 

“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน  
พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ  
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ  
            “แผนพัฒนาสามป” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาท่ีจัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา 
สามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 
      “แผนปฏิบัติการ” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประจําปงบประมาณนั้น   
        “โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ 
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว 
        “การแกไข”  หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการใหถูกตอง โดย
ไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปล่ียนแปลงไป 
        “การเพ่ิมเติม”  หมายความวา การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป ให
ปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป 
        “การเปล่ียนแปลง”  หมายความวา การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนา
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม  
        “ประชาคม”  หมายความวา การรวมตัวกันของชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพ่ือ
รวมกันแกไขปญหาหรือกระทําการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตระบบการจัดการท่ีมีการเช่ือมโยงเปน
เครือขาย ซ่ึงการจัดองคกรใหเปนไปตามท่ีทางราชการกําหนด   
         “ประชาคมทองถ่ิน”  หมายความวาประชาคมจังหวัดสําหรับเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
ประชาคมเมืองสําหรับเขตเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ประชาคม
ตําบลสําหรับเขตองคการบริหารสวนตําบล 
          “ประชาคมอําเภอ”  หมายความวาประชาคมในเขตอําเภอ 
          “ประชาคมหมูบาน”  หมายความวาประชาคมในเขตหมูบาน 
  “ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ได 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปน ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวัด แลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันท่ียกเวนหรือผอนผัน” 
 

     หมวด 1 
องคกรจัดทําแผนพัฒนาและองคกรประสานแผนพัฒนา 

          
         ขอ 6 องคกรจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย 
         (1) คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
         (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ขอ 7 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย 
       (1)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด                            ประธานกรรมการ 
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   (2)  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกคน             กรรมการ 

        (3)  ปลัดจังหวัด                                    กรรมการ 
(4)  หัวหนาสํานักงานจังหวัด                                       กรรมการ 

                   (5)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด                                กรรมการ 
(6) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ี 

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดคดัเลือก 
       จํานวนสามคน                            กรรมการ 
(7)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

              คัดเลือกจํานวนสามคน                         กรรมการ 
         (8)  หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
                               จังหวัด                                                                 กรรมการ                                     
         (9)  ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดท่ีคณะ          

       กรรมการพัฒนาจังหวัดคัดเลือกจํานวนสามคน      กรรมการ 
                        (10) ผูแทนรัฐวิสาหกิจในจังหวัดท่ีนายกองคการ        

       บริหารสวนจังหวัดคัดเลือกจํานวนสามคน              กรรมการ                              
         (11) ผูแทนประชาคมจังหวัดท่ีประชาคมจังหวัด        
                                คัดเลือกจํานวนสามคน           กรรมการ 
         (12) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด                             กรรมการและเลขานุการ  
        (13) ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณของ    
                                องคการบริหารสวนจังหวัด                                       ผูชวยเลขานุการ 

กรรมการตามขอ 7 (6) (7) (9) (10) และ (11) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

ขอ 8 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด     
ประกอบดวย 

(1)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด                             ประธานกรรมการ 
(2)  หัวหนาสวนการบริหารขององคการบริหาร            

 สวนจังหวัด                                           กรรมการ 
      (3)   เจาหนาท่ีสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง 
             จังหวัดท่ีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมอบหมาย    กรรมการ 

(4)  ผูแทนประชาคมจังหวัดท่ีประชาคมจังหวัด            
                     คัดเลือกจํานวนสามคน                                         กรรมการ   
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(5)  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ                       กรรมการและเลขานุการ 
      (6)  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนหรือ               

                  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดท่ี 
           นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย           ผูชวยเลขานุการ 

   ขอ 9 องคกรจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมาย
จัดตั้ง ประกอบดวย 

(1) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
ท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง                   

  ขอ 10 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
ท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ประกอบดวย 

(1)  นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยาหรือหัวหนา                      
                                ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมี 

                        กฎหมายจัดตั้ง                              ประธานกรรมการ 
(2)  เทศมนตรีทุกคน รองนายกเทศมนตรีทุกคน        

                               รองนายกเมืองพัทยาทุกคนหรือผูดํารง 
                        ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
                        ท่ีมีกฎหมายจัดตั้งท่ีเทียบเทาเทศมนตรี  

                           รองนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเมือง 
                          พัทยาทุกคน                                             กรรมการ 

(3)  สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา  
                 หรือสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

      ท่ีมีกฎหมายจัดตั้งท่ีสภาเทศบาล  สภาเมือง 
      พัทยาหรือสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
      ท่ีมีกฎหมายจัดตั้งคัดเลือกจํานวนสามคน                กรรมการ                                                                   

         (4)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา       
                              หรือสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมี 
                              กฎหมายจัดตั้งคัดเลือกจํานวนสามคน                     กรรมการ 

                 (5)  ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาอําเภอท่ีคณะ   
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                 กรรมการพัฒนาอําเภอคัดเลือกจํานวนสามคน         กรรมการ                                                  

     (6)   ผูแทนรัฐวิสาหกิจท่ีนายกเทศมนตรี นายก   
                   เมืองพัทยาหรือหัวหนาผูบริหารขององคกร 
                   ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 

             คัดเลือกจํานวนไมเกินสองคน                 กรรมการ 
     (7)   ผูแทนประชาคมเมืองท่ีประชาคมเมือง    

                          คัดเลือกจํานวนสามคน            กรรมการ 
            (8)    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด                               กรรมการ 
            (9)    หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
                    จังหวัด                                    กรรมการ 

        (10)   ปลัดอําเภอผูรับผิดชอบงานแผนพัฒนาอําเภอ   
                         หรือปลัดอําเภอท่ีนายอําเภอมอบหมาย                  กรรมการ 

 (11)   ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยาหรือพนักงาน       
                                 สวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                         อ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งท่ีเทียบเทาปลัดเทศบาล 
                         หรือปลัดเมืองพัทยา                         กรรมการและเลขานุการ  

      (12)   รองปลัดเทศบาล รองปลัดเมืองพัทยาหรือ           
                            พนักงานสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวน 
                            ทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งท่ีเทียบเทารอง 
                            ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเมืองพัทยาท่ีไดรับ 

                มอบหมาย                                 ผูชวยเลขานุการ 
           (13)   ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน                

                            หัวหนากองวิชาการและแผนงาน  หัวหนางาน 
                            วิเคราะหนโยบายและแผนของเทศบาลหรือ 
                            เมืองพัทยา พนักงานสวนทองถ่ินขององคกร 
                            ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งท่ี 
                            เทียบเทาผูอํานวยการกองวิชาการและ 
                            แผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยา หรือ 
                            พนักงานสวนทองถ่ินท่ีผูบริหารทองถ่ิน 

                     มอบหมายแลวแตกรณี                                        ผูชวยเลขานุการ 
กรรมการตามขอ 10 (3) (4) (5) (6) และ (7)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
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และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

ขอ 11 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ประกอบดวย 

  (1) ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยาหรือพนักงาน  
        สวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

              ท่ีมีกฎหมายจัดตั้งท่ีเทียบเทาปลัดเทศบาล 
              หรอืปลัดเมืองพัทยา                  ประธานกรรมการ 

  (2) รองปลัดเทศบาลทุกคน  รองปลัดเมืองพัทยา        
       ทุกคนหรือพนักงานสวนทองถ่ินขององคกร 

                ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งท่ี 
                      เทียบเทารองปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเมือง 
                      พัทยาทุกคน                                        กรรมการ 

          (3) หัวหนาสวนการบริหารของเทศบาล เมือง              
                              พัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 

                      ท่ีมีกฎหมายจัดตัง้                               กรรมการ 
  (4) ผูแทนประชาคมเมืองของเทศบาล เมือง                

                พัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
                      ท่ีมีกฎหมายจัดตั้งท่ีประชาคมเมืองนั้น 
                      คัดเลือกจํานวนสามคน            กรรมการ 

  (5) ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน                  
                หัวหนากองวิชาการและแผนงาน หัวหนางาน 

                      วิเคราะหนโยบายและแผนของเทศบาลหรือ 
                      เมืองพัทยา หรือพนักงานสวนทองถ่ินของ 
                      องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมาย 
                      จัดตั้งท่ีเทียบเทาผูอํานวยการกองวิชาการและ 
                      แผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยา หรือ 
                      พนักงานสวนทองถ่ินท่ีผูบริหารทองถ่ินมอบ 

    หมายแลวแตกรณ ี           กรรมการและเลขานุการ 
  ขอ 12 องคกรจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย 

(1) คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
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ขอ 13 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย 

         (1)  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร              
                                สวนตําบล              ประธานกรรมการ 
                    (2)  กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล           
                               ทุกคน              กรรมการ 

     (3)  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีสภา        
           องคการบริหารสวนตําบลคัดเลือกจํานวนสามคน     กรรมการ                       

    (4)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาองคการบริหารสวน                 
                 ตําบลคัดเลือกจํานวนสามคน            กรรมการ 

 (5)  ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาอําเภอท่ีคณะ              
        กรรมการพัฒนาอําเภอคัดเลือกจํานวนสามคน         กรรมการ 

                        (6)  ผูแทนรัฐวิสาหกิจท่ีประธานกรรมการบริหาร 
 องคการบริหารสวนตําบลคัดเลือกจํานวน 

                              ไมเกินสองคน                                    กรรมการ         
                        (7)  ผูแทนประชาคมตําบลท่ีประชาคมตําบล              
                               คัดเลือกจํานวนสามคน                            กรรมการ 

                  (8)  กํานันในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล                    กรรมการ 
       (9)  ผูใหญบานในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล       
                   ท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนไมเกินสามคน         กรรมการ 
          (10)  ผูแทนหัวหนากลุมสงเสริมการปกครอง                
                   ทองถ่ินจังหวัด             กรรมการ 

                (11)  ปลัดอําเภอผูรับผิดชอบประจําตําบล                        กรรมการ 
            (12)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                                 กรรมการและเลขานุการ 
                  (13)  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล           
                          หรือผูท่ีประธานกรรมการบริหาร 
                          องคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย                       ผูชวยเลขานุการ            

        กรรมการตามขอ 13 (3) (4) (5) (6) (7) และ (9) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
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ขอ 14 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
ประกอบดวย 

(1)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                               ประธานกรรมการ 
(2)  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนา          

                               สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลและ 
                       หัวหนาสวนการบริหารขององคการบริหาร 
                       สวนตําบลทุกสวน                                         กรรมการ 

(3) ผูมีความรูดานการจัดทําแผนพัฒนาท่ี  
                 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร 

                       สวนตําบลคัดเลือกจํานวนไมเกินสามคน          กรรมการ 
(4) ผูแทนประชาคมตําบลท่ีประชาคมตําบล  

                 คัดเลือกจํานวนสองคน                                           กรรมการ                                     
           (5) พนักงานสวนตําบลท่ีประธานกรรมการ  

                         บริหารองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย               กรรมการและเลขานุการ      
  ขอ 15 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้

(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง 
ชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผังเมือง ปญหาของทองถ่ินและใหคํา 
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเกี่ยวกับ 
การจัดทํารางแผนพัฒนา 

            (3) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนปฏิบัติการ 
(4) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 29(2) 

     (5) พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  (7) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ี
ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนในทองถ่ินและจัดทํา
เปนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดวย 

  ขอ 16 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินมีหนาท่ีจัดทํารางแผนพัฒนาให 
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนดจัดทํารางแผนปฏิบัติการและจัดทําราง 
ขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 29 (1) 
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  ขอ 17 ในเขตจังหวัดหนึ่งใหมีองคกรประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
         (1)  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(2)  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ 
ขอ 18 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
(1)   นายกองคการบริหารสวนจังหวัด                      ประธานกรรมการ 
(2)   ผูแทนนายกเทศมนตรีท่ีคัดเลือกกนัเอง      

                       จํานวนสามคน             กรรมการ 
(3)   นายกเมืองพัทยาเฉพาะจังหวัดชลบุรีและ/หรือ     
       หัวหนาผูบริหารขององคกรปกครองสวน 

              ทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะจังหวัด 
              ท่ีตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น          กรรมการ 

(4)   ผูแทนประธานกรรมการบริหารองคการ      
           บริหารสวนตําบลท่ีคัดเลือกกันเอง 
           จํานวนสามคน                    กรรมการ 

(5)   ผูแทนปลัดเทศบาลท่ีคัดเลือกกันเอง      
     จํานวนสามคน                                        กรรมการ 

(6)   ปลัดเมืองพัทยาเฉพาะจังหวัดชลบุรีและ/หรือ       
                                 พนักงานสวนทองถ่ินขององคกรปกครอง 

   สวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งท่ีเทียบเทา 
   ปลัดเทศบาลหรือปลัดเมืองพัทยาเฉพาะ 
   จังหวัดท่ีตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น       กรรมการ                   

          (7)   ผูแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบลท่ี                
              คัดเลือกกันเองจํานวนสามคน          กรรมการ 

                    (8)   ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดท่ี  
                            คัดเลือกกันเองจํานวนสามคน                กรรมการ 

        (9)  ผูเช่ียวชาญดานการผังเมืองท่ี  
                           ผูวาราชการจังหวัดคัดเลือก             กรรมการ      

(10)   ผูแทนประชาคมจังหวัดท่ีคัดเลือกกันเอง             
                                จํานวนสามคน                                    กรรมการ 

     (11)   หัวหนาสํานักงานจังหวัด                                      กรรมการ 
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(12)  หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
จังหวัด               กรรมการ 

            (13)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูวาราชการจังหวัด   
                           คัดเลือกจํานวนสองคน                         กรรมการ 
             (14)  ผูแทนสถาบันการศึกษาท่ีผูวาราชการ     
                          จังหวัดคัดเลือกจํานวนสองคน              กรรมการ 
             (15)  ผูแทนรัฐวิสาหกิจท่ีผูวาราชการจังหวัด               
                 คัดเลือกจํานวนสองคน                         กรรมการ 
             (16)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด                              กรรมการและเลขานุการ 

(17) หัวหนาฝายนโยบายและแผน  
        สํานักงานจังหวัด                        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

            ใหผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับมอบหมายเปนท่ีปรึกษาของ 
คณะกรรมการ 
                      ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกกรรมการตามขอ 18  (2) (4) (5) 
(7) (8) และ (10) และคัดเลือกกรรมการตามขอ 18 (9) (13) (14) และ (15 )โดยใหกรรมการดังกลาวมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูประกาศแตงตั้ง 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ขอ 19 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้
(1) กําหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในเขตจังหวัด 
(2) ประสานยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในเขตจังหวัดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของจังหวดัและอําเภอ 
(3) ตรวจสอบ วิเคราะหและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับแผน 

พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
(4) ใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและรางแผนพัฒนาสามปขององคการ 

บริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมี 
กฎหมายจัดตั้ง ท้ังนี้ อาจมอบอํานาจการใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
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และรางแผนพัฒนาสามปของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลใหกับคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับอําเภอได 

(5) รวบรวมขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใชประโยชนในการประสานแผน 
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวัด 

(6) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ  
รวมท้ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการอ่ืนหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ 20 คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ ประกอบดวย 
(1)  นายอําเภอ                      ประธานอนุกรรมการ 

       (2)  สมาชิกสภาจังหวัดในเขตอําเภอทุกคน               อนุกรรมการ 
       (3)  นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลในเขตอําเภอ            อนุกรรมการ 
     (4)  ผูแทนประธานกรรมการบริหารองคการ               
           บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอท่ีคัดเลือก 
           กันเองจํานวนไมเกินหกคน      อนุกรรมการ 

                   (5)  ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาอําเภอท่ีคัดเลือก       
                         กันเองจํานวนสามคน              อนุกรรมการ 

     (6)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีนายอําเภอคัดเลือกจํานวน            
                 ไมเกินสามคน                        อนุกรรมการ 

                    (7)  ผูแทนประชาคมอําเภอท่ีคัดเลือกกันเอง              
                          จํานวนสามคน                           อนุกรรมการ 
                    (8)  ผูแทนรัฐวิสาหกิจท่ีนายอําเภอคัดเลือก               
                           จํานวนสองคน                            อนุกรรมการ 
                         (9)  ผูเช่ียวชาญดานการผังเมืองท่ี                            
                                นายอําเภอคัดเลือก                    อนุกรรมการ 
                       (10)  ผูท่ีนายอําเภอมอบหมาย                                  อนุกรรมการและเลขานุการ 
                  (11)  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดท่ี               

                       นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย       อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
             ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกอนุกรรมการตามขอ 20 (5)  
และ (7) และคัดเลือกอนุกรรมการตามขอ 20 (6) (8)  และ (9) โดยอนุกรรมการดังกลาวมีวาระอยูใน 
ตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได และใหนายอําเภอเปนผูประกาศแตงตั้ง 
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คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอแลวรายงานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน 
  ขอ 21 คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอมีอํานาจหนาท่ีชวยเหลือ 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินในการดําเนินการ  ดังนี ้

(1) ตรวจสอบ วิเคราะหและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต 
อําเภอ 

(2) จัดทําความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาและรางแผนพัฒนาสามปของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตามท่ี 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินมอบหมาย 

(3) ใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและรางแผนพัฒนาสามปตามท่ี 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินมอบอํานาจ 

(4) รวบรวมขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใชประโยชนในการประสานแผน 
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตอําเภอ 

(5) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินมอบหมาย 
ขอ 22 การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน 

พัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินและคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ระดับอําเภอตองมีกรรมการหรืออนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการหรืออนุกรรมการ 
ท้ังหมดแลวแตกรณีจึงจะเปนองคประชุม 
            ใหประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการ  
ประธานอนุกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ
เปนประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีไมมีรองประธานกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ ใหกรรมการ อนุกรรมการ 
ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการ อนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

การวินจิฉัยช้ีขาดของการประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการ อนุกรรมการคนหนึ่งใหมี 
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน 
เสียงช้ีขาด 

     หมวด 2 
                                        ผูทรงคุณวุฒ ิ
                                     

         ขอ 23  ผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติตาม (1) และไมมีลักษณะตองหามตาม (2) ถึง (7)  
ดังตอไปนี ้

(1) เปนผูมีความรูความสามารถ ซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได 
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(2) เปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินนั้น 

         (3) เปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
(4) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท่ีตนเปนกรรมการหรืออนุกรรมการ 
         (5) ติดยาเสพติดใหโทษ 

(6) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  
เพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปและพนโทษมายังไมถึง 
หาปนับถึงวันท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  
         ขอ 24 ผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
        ขอ 25 ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี ้

            (1) ครบวาระการดํารงตําแหนง  
                   (2) ตาย   
                        (3) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการท่ีตนดํารงตําแหนง 
     (4) คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงอยูเห็นวามีเหตุอันควรและมี
มติจํานวนไมนอยกวาสองในสามใหออก 

(5) มีลักษณะตองหามตามขอ 23 
 

   หมวด 3 
                         การจัดทําและประสานแผนพัฒนา 
                                  

ขอ 26 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอน 
ดําเนินการ ดังนี ้

(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมเพ่ือทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา 
และประเด็นท่ีเกี่ยวของจากประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

      (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา 
วิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
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      (3) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ 
พัฒนาเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือเสนอคณะอนุกรรมการ 
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ 
              (4) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา 
ทองถ่ินระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจากผูบริหารทองถ่ิน 
                 หากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา 
ทองถ่ินระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจไมเห็นชอบ ใหสงรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินพรอม 
ช้ีแจงเหตุผลใหผูบริหารทองถ่ินทราบภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
จากผูบริหารทองถ่ิน 
                 (5) ผูบริหารทองถ่ินนํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา 
ทองถ่ินหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจท่ีพิจารณาแลว
ตามขอ 26 (4)  เสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

                       (6) สภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาภายในกําหนดสามสิบวันนับแต 
 วันท่ีไดรับรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจากผูบริหารทองถ่ิน และเม่ืออนุมัติแลวผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา   
                   หากสภาทองถ่ินไมอนุมัติใหสงรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอมช้ีแจงเหตุผลใหผูบริหาร 
ทองถ่ินทราบเพ่ือเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวแจงผลการพิจารณาใหผูบริหารทองถ่ินทราบภายใน 
กําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจากผูบริหารทองถ่ิน ความเห็นของผูวาราชการ
จังหวัดถือเปนท่ีสุด 
                      ในกรณีของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให 
นายอําเภอพิจารณาได 
  ขอ 27 การจัดทําแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี ้

(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให 
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ังสอดคลองกับ
ปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน 
        (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา 
ความตองการและขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
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(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ 
ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ   
                   (4) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา 
ทองถ่ินระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามปภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางแผนพัฒนาสามปจากผูบริหารทองถ่ิน  
     ถาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา 
ทองถ่ินระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจไมเห็นชอบ ใหสงรางแผนพัฒนาสามปพรอมช้ีแจงเหตุผลให 
ผูบริหารทองถ่ินทราบภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางแผนพัฒนาสามปจากผูบริหารทองถ่ิน 

(5) ผูบริหารทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปท่ีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจท่ีพิจารณาแลวตาม 
ขอ 27 (4)  เสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

                          (6) สภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีได 
 รับรางแผนพัฒนาสามปจากผูบริหารทองถ่ิน และเม่ืออนุมัติแลวผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาสามป   

       ในกรณีท่ีสภาทองถ่ินไมอนุมัติใหสงรางแผนพัฒนาสามปพรอมช้ีแจงเหตุผลใหผูบริหาร 
ทองถ่ินทราบเพ่ือเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวแจงผลการพิจารณาใหผูบริหารทองถ่ินทราบภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางแผนพัฒนาสามปจากผูบริหารทองถ่ิน ความเห็นของผูวาราชการจังหวัด 
ถือเปนท่ีสุด 

         ในกรณีของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให 
นายอําเภอพิจารณาได 

  ขอ 28  แผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอน 
งบประมาณประจําป 

    ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปแลวรายงานกระทรวง 
มหาดไทยทราบ  
  ในกรณีของเทศบาลผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได เม่ือมีการขยายเวลา 
ใหแจงจังหวัดเพ่ือรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบล อํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสองใหเปนอํานาจ 
ของนายอําเภอแลวแจงจังหวัดเพ่ือรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
 



 17 
 
 

ขอ 29 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทําหรือรวม 
จัดทํารางแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ 
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขาย 
และรายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 
การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงหนวยงานหรือบุคคลภายนอกเพ่ือจัดทําหรือรวมจัดทํา 

รางแผนพัฒนาใหดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของวาดวยการนั้น  
           ขอ 30 ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีจัดทําหรือรวมจัดทํารางแผนพัฒนาดําเนินการ 

ตามขั้นตอนและวิธีการจัดทํารางแผนพัฒนาตามระเบียบนี ้
 

              หมวด 4 
การแกไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

 
                     ขอ 31 การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
           ขอ 32 การเพ่ิมเติมหรือ เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี 
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี ้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาสามปท่ี 
เพ่ิมเติมหรือรางแผนพัฒนาสามปท่ีเปล่ียนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนา 
ทองถ่ิน  

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปท่ีเพ่ิมเติมหรือรางแผน 
พัฒนาสามปท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ 
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ 

(3) ใหนําขอ 27 (4) ถึง (6) มาใชโดยอนุโลม 
ขอ 33 การเปล่ียนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี 

ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี ้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
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(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ 
พัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ 
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ 

(3) ใหนําขอ 26 (4) ถึง (6) มาใชโดยอนุโลม 
 

     หมวด 5 
การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

                             
         ขอ 34 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีไดรับการอนุมัติแลวและนําไปปฏิบัติ  
รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ิน คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ ในสวนท่ีเกี่ยวของและประกาศให 
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช และติดประกาศโดยเปดเผยไมนอย 
กวาสามสิบวัน  แลวใหจังหวัดจัดสงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 
   ขอ 35 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ 
รายจายประจําป รวมท้ังจัดหาแหลงงบประมาณอ่ืนเพ่ือใหมีการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการท่ีกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสามป 
  ขอ 36 การจัดทําแผนปฏิบัติการใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี ้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ี 
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนปฏิบัติการ  เสนอคณะกรรมการพัฒนา 
ทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนปฏิบัติการ แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ประกาศเปนแผนปฏิบัติการ ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให 
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
          ขอ 37 แผนปฏิบัติการใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น หรือภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีอนุมัติใหเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาสามปเพ่ือใหดําเนิน โครงการในป 
งบประมาณนั้น 
           ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง สําหรับเทศบาล  
ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได เม่ือมีการขยายเวลาใหแจงจังหวัดทราบ 
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      ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล อํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสองใหเปนอํานาจ
ของนายอําเภอ 
  การแกไขแผนปฏิบัติการเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

 

      หมวด 6 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                          
          ขอ 38 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน ประกอบดวย 

(1) ประธานสภาทองถ่ิน                                          ประธานคณะกรรมการ 
       (2) ผูแทนสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีคัดเลือกกันเอง            
            จํานวนสองคน       กรรมการ 
       (3) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีคัดเลือกกันเอง              
            จํานวนสองคน       กรรมการ 

(4) ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีสภาทองถ่ิน             
             คัดเลือกจํานวนสองคน            กรรมการ 

(5) ผูแทนฝายบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง      
               จํานวนสองคน                      กรรมการ 

(6) ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก      
     จํานวนสองคน                       กรรมการ 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  

          ขอ 39 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้
          (1)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
         (2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา 
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหติดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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ขอ 40 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและ 
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

        บทเฉพาะกาล 
  
   ขอ 41 ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาหาป (พ.ศ. 2545 – 2549) และแผนพัฒนา 
ประจําป ท่ีมีอยูเดิมกอนวันท่ีระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช ใหมีผลใชตอไปได 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี    7   พฤษภาคม  พ.ศ.  2546 
  
 

(ลงช่ือ)     ประชา   มาลีนนท 
                (นายประชา  มาลีนนท) 

            รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
               รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เลม 120 ตอนพิเศษ 55 ง ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2546  
 
 

   สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายธีระรัตน  วงษจักร) 
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว 

 
 
 


