
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยแนวทางการวางแผนพัฒนาตาํบลขององคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   

 
เพ่ือใหการบริหารการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดและพัฒนา
อําเภอตามแนวทางการบริหารการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน สมควร
ใหองคการบริหารสวนตําบลมีระเบียบนี้เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๕ และมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแนวทางการ

วางแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๐” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“แผนพัฒนาตําบล” หมายความวา แผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวน

ตําบลหาป และแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลประจําป 
“ประธานกรรมการบริหาร” หมายความวา ประธานกรรมการบริหารองคการ

บริหารสวนตําบล 
“อําเภอ” หมายความรวมถึงก่ิงอําเภอดวย 
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอดวย 
 
ขอ ๔  ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลควรแตงตั้งคณะทํางานคณะหนึ่งเรียกวา “คณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
ขององคการบริหารสวนตําบล” มีจํานวนไมนอยกวาหาคน ประกอบดวย กรรมการบริหารสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลที่คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีมติแตงตั้ง 
ผูทรงคุณวุฒิในตําบลที่คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเห็นสมควร ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล โดยใหเลือกคณะทํางานคนหนึ่งเปนหัวหนาและใหปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลเปนเลขานุการ 

 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนที่ ๖๓ ง/หนา ๒๙/๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕  คณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบลมีหนาที่ ดังนี้ 

(๑) จัดทํารางแผนพัฒนาตําบลใหสอดคลองกับแผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
จังหวัด นโยบาย ปญหาและความตองการในการพัฒนาตําบล 

(๒) เสนอรางแผนพัฒนาตําบลใหประธานกรรมการบริหารนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบแลวนําเขาสูการพิจารณาของสภา
องคการบริหารสวนตําบล 

 
ขอ ๖  ใหนายอําเภอแตงตั้งปลัดอําเภอคนหนึ่งเปนที่ปรึกษาคณะทํางาน

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล 
ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล คณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล

ขององคการบริหารสวนตําบลควรขอรับการสนับสนุนและคําปรึกษาจากคณะทํางานสนับสนุนการ
ปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตําบล 

 
ขอ ๗  ในการกําหนดแนวทางการพัฒนา โครงการ งาน และกิจกรรมเพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาตําบล คณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล
ควรยึดถือยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและแนวทางการพัฒนาอําเภอเปนแนวทาง โดยนําขอมูล
คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ (กกช. 2 ค.) ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูล
ที่ไดจากการเสนอของกรรมการหมูบาน กรรมการกลางหมูบาน อาสาพัฒนาและปองกันตนเอง 
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือขอมูลอ่ืนมาใชในการวิเคราะหสภาพปญหาของ
ตําบลและความตองการในการพัฒนาตําบล 

 
ขอ ๘  โครงการ งาน และกิจกรรมในแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวน

ตําบลหาปควรแยกเปนโครงการ งาน และกิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลจัดทําโดยใช
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล กับโครงการ งาน และกิจกรรมที่องคการบริหารสวน
ตําบลขอรับการสนับสนุนจากสวนราชการและหนวยงานของรัฐทั้งในรูปโครงการและเงิน 

 
ขอ ๙  โครงการ งาน และกิจกรรมในแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวน

ตําบลประจําปควรแยกเปนโครงการ งาน และกิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลจัดทําโดยใช
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลและงบประมาณที่สวนราชการและหนวยงานของรัฐ
สนับสนุน กับโครงการ งาน และกิจกรรมที่สวนราชการและหนวยงานของรัฐดําเนินการในพื้นที่
ตําบล 

 
ขอ ๑๐  การจัดทําโครงการ งาน และกิจกรรมในแผนพัฒนาตําบลขององคการ

บริหารสวนตําบลประจําปใด ควรคํานึงถึงรายรับขององคการบริหารสวนตําบลของปกอนและ
ประมาณการรายรับขององคการบริหารสวนตําบลของปนั้นดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๑  การจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลหาปควร
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) ศึกษาสภาพปญหาของตําบลและความตองการในการพัฒนาตําบล 
(๒) กําหนดประเด็นปญหา จัดกลุมปญหา และจัดลําดับความสําคัญของปญหา 
(๓) ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของและทองถ่ินขางเคียง 
(๔) กําหนดแนวทางการพัฒนารวมทั้งคัดเลือกโครงการ งาน และกิจกรรมเพื่อ

แกไขปญหาของตําบลและความตองการในการพัฒนาตําบล 
(๕) จัดทํารางแผนพัฒนาตําบล โดยดําเนินการตามขอ ๘ 
 
ขอ ๑๒  การจัดทําแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลประจําปควร

ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) พิจารณาทบทวนโครงการ งาน และกิจกรรมที่กําหนดในแผนพัฒนาตําบล

ขององคการบริหารสวนตําบลหาป ใหเปนไปตามนโยบาย และปญหาความตองการและศักยภาพ
ขององคการบริหารสวนตําบลในแตละป 

(๒) รวบรวมโครงการ งาน และกิจกรรมที่สวนราชการและหนวยงานของรัฐที่
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนองคการบริหารสวนตําบล 

(๓) รวบรวมโครงการ งาน และกิจกรรมที่สวนราชการและหนวยงานของรัฐ
ดําเนินการในพื้นที่ตําบล 

(๔) จัดทํารางแผนพัฒนาตําบล โดยดําเนินการตามขอ ๙ 
 
ขอ ๑๓  การจัดเคาโครงของแผนพัฒนาตําบล ควรมีการนําเสนอในหัวขอ

ตอไปนี ้
(๑) สภาพทั่วไป และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตําบล 
(๒) สภาพปญหา ความตองการ นโยบายของจังหวัดและอําเภอและศักยภาพ

ของตําบล 
(๓) นโยบายและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล 
(๔) โครงการ งาน และกิจกรรมในการพัฒนาตําบล 
 
ขอ ๑๔  เมื่อจัดทํารางแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลหาปเสร็จ

เรียบรอยแลว ใหประธานกรรมการบริหารโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลนําเขาสูการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบ 

ในกรณีเปนรางแผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบลประจําป ควร
นําเขาสูการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบภายในเดือนมิถุนายน
กอนปงบประมาณที่จะประกาศใช เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําขอบังคับงบประมาณรายจาย
ประจําป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๕  สภาองคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาและใหความเห็นชอบราง
แผนพัฒนาตําบลใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 
ขอ ๑๖  เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบราง

แผนพัฒนาตําบลแลว ใหประธานกรรมการบริหารลงชื่อประกาศใชเปนแผนพัฒนาตําบลของ
องคการบริหารสวนตําบลตอไป 

 
ขอ ๑๗  ในการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการ งาน หรือกิจกรรมในแผนพัฒนา

ตําบลใหกระทําไดโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
ขอ ๑๘  ประธานกรรมการบริหารสงแผนพัฒนาตําบลที่ประกาศใชแลวหรือที่มี

การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ใหคณะกรรมการพัฒนาอําเภอทราบเพื่อเปนการประสานงานในสวน
ของโครงการ งาน และกิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลจัดทําโดยใชงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบล ในกรณีของโครงการ งาน และกิจกรรมที่องคการบริหารสวนตําบลขอรับการ
สนับสนุนจากสวนราชการและหนวยงานของรัฐตองสงใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่
เก่ียวของพิจารณา 

 
ขอ ๑๙  ใหนายอําเภอจัดตั้งศูนยประสานการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

ประกอบดวยบุคคลตอไปนี้ 
(๑) นายอําเภอ เปนประธาน 
(๒) ประธานกรรมการบริหารของ

องคการบริหารสวนตําบลทุก
แหงในอําเภอ เปนกรรมการ 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิไมเกินสามคน เปนกรรมการ 
(๔) ปลัดอําเภอผูรับผิดชอบงาน

องคการบริหารสวนตําบล เปนกรรมการและเลขานุการ 
 
ขอ ๒๐  ใหศูนยประสานการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาประสานโครงการ งาน หรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาตําบลของ

องคการบริหารสวนตําบลแตละแหงใหสอดคลองกัน 
(๒) พิจารณาประสานโครงการ งาน หรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาตําบลของ

องคการบริหารสวนตําบลใหสอดคลองกับโครงการ งาน หรือกิจกรรมของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ินอื่นที่เก่ียวของ 

(๓) พิจารณาประสานโครงการ งาน หรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาตําบลของ
องคการบริหารสวนตําบลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แนวทางการพัฒนา
อําเภอ รวมทั้งโครงการ งาน หรือกิจกรรมในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๑  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และจะกําหนด
หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ได 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
เสนาะ  เทียนทอง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นันทพล/ปรับปรุง 
๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ 

 


