
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 
วาดวยการวางแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   

 
เ พ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ินเปนไปอย างมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 
๒๐ และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๖ 
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๖ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ .ศ .  ๒๕๒๑  และมาตรา  ๕  แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการวางแผน

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใชเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการวางแผนพัฒนาของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแนวทางการวางแผนพัฒนาตําบลของ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๐ 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช

ระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ได 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ของ

องค กรปกครองส วนทอง ถ่ินภายใน เขตจั งหวัด ไดต ามที่ เ ห็นสมควร  แล วรายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบ 

 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๖๔ ง/หนา ๓/๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 



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 
 

ขอความทั่วไป 
   

 
ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล 
“สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล 

คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาเมืองพัทยา และสภาองคการบริหารสวนตําบล 
“คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาสุขาภิบาล คณะกรรมการ
พัฒนาเมืองพัทยา และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสุขาภิบาล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

“อําเภอ” หมายความรวมถึงก่ิงอําเภอดวย 
“ผูบริหารทอง ถ่ิน” หมายความว า  นายกองคการบริหารส วนจั งหวัด 

นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยา และประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล 

“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอดวย 
“แผนพัฒนา” หมายความรวมถึง ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาหาป และ

แผนพัฒนาประจําป 
“ยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความวา ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําข้ึน เพ่ือแสดงลักษณะและสภาพเศรษฐกิจและสังคมของ
ทองถ่ินในอนาคต 

“แผนพัฒนาหาป” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อันมีลักษณะเปนการกําหนดนโยบาย แนวทาง แผนงาน โครงการในการ
พัฒนาทองถ่ินนั้นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
และยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีระยะเวลาหาป 

“แผนพัฒนาประจําป” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีลักษณะเปนแนวทางปฏิบัติและรายการประสานแผนงานและ
โครงการของจังหวัด อําเภอ ตําบล และการดําเนินงานของประชาชนในทองถ่ิน ซึ่งไดจัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

 



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 
 

หมวด ๑ 
องคกรวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

   
 

ขอ ๖  องคกรวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
ขอ ๗  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย 
(๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทุกคน กรรมการ 
(๓) หัวหนาสํานักงานจังหวัด กรรมการ 
(๔) ผังเมืองจังหวัด กรรมการ 
(๕) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัด
คัดเลือกอําเภอละหนึ่งคน กรรมการ 

(๖) ผูทรงคุณวุฒิ ผูนําองคกรภาคเอกชน
หรือองคกรประชาชนที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดคัดเลือกจํานวนไม
นอยกวาสามคนและไมเกินหาคน กรรมการ 

(๗) ผูตรวจการสวนทองถ่ิน กรรมการ 
(๘) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด กรรมการและเลขานุการ 
(๙) หัวหนาสวนแผนและงบประมาณ กรรมการและผูชวย 
 เลขานุการ 
 
ขอ ๘  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผังเมือง ปญหาขององคการบริหารสวน
จังหวัด และใหคําปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒) เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา การพิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

(๓) ใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 
 
ขอ ๙  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ประกอบดวย 
(๑) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานกรรมการ 
(๒) หัวหนาสวนการบริหารขององคการ



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 
 

บริหารสวนจังหวัด กรรมการ 
(๓) เจาหนาที่สํานักผังเมืองจังหวัดที่

ผังเมืองจังหวัดมอบหมาย กรรมการ 
(๔) หัวหนาสวนแผนและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
(๕) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและผูชวย 
 เลขานุการ 
 
ขอ ๑๐  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดมีหนาที่ ดังนี ้
(๑) กําหนดแผนงาน โครงการใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาขององคการ

บริหารสวนจังหวัด 
(๒) วิเคราะหและประสานแผนงานโครงการของทองถ่ิน 
(๓) จัดทํารางแผนพัฒนา 
 
ขอ ๑๑  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสาขาหรือ

คณะทํางาน เพ่ือชวยเหลือการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดก็ได 
 

หมวด ๒ 
องคกรวางแผนพัฒนาเทศบาลหรือเมืองพัทยา 

   
 

ขอ ๑๒  องคกรวางแผนพัฒนาเทศบาลหรือเมืองพัทยา ประกอบดวย 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลหรือเมืองพัทยา 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลหรือเมืองพัทยา 
 
ขอ ๑๓  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลหรือเมืองพัทยา ประกอบดวย 
(๑) นายกเทศมนตรีหรือปลัดเมืองพัทยา ประธานกรรมการ 
(๒) เทศมนตรีทุกคนหรือรองปลัดเมืองพัทยา กรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาเทศบาลหรือสมาชิกสภา

เมืองพัทยาที่สภาเทศบาลหรือสภา
เมืองพัทยาคัดเลือกไมเกินสามคน กรรมการ 

(๔) หัวหนาสํานักงานจังหวัด กรรมการ 
(๕) ผังเมืองจังหวัด กรรมการ 
(๖) ผูตรวจการสวนทองถ่ิน กรรมการ 
(๗) ปลัดอําเภอผูรับผิดชอบงานแผนพัฒนา

อําเภอที่นายอําเภอในเขตพื้นที่ที่ตั้งของ
เทศบาลหรือเมืองพัทยามอบหมาย กรรมการ 



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 
 

(๘) ผูทรงคุณวุฒิ ผูนําองคกรภาคเอกชน
หรือองคกรประชาชนที่นายกเทศมนตรี
หรือปลัดเมืองพัทยาคัดเลือกจํานวนไม
นอยกวาสามคนและไมเกินหาคน กรรมการ 

(๙) ปลัดเทศบาลหรือหัวหนาสํานักปลัด
เมืองพัทยา กรรมการและเลขานุการ 

(๑๐) รองปลัดเทศบาลหรือรองหัวหนา 
สํานักปลัดเมืองพัทยาที่ไดรับมอบหมาย กรรมการและผูชวย 
 เลขานุการ 

(๑๑) ผูอํานวยการ/หัวหนากองวิชาการ
และแผนหรือหัวหนางานวิเคราะห
นโยบายและแผนหรือเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและผูชวย 
 เลขานุการ 

 
ขอ ๑๔  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลหรือเมืองพัทยามีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผังเมือง ปญหาของเทศบาลหรือเมืองพัทยา 
และใหคําปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒) เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา การพิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

(๓) ใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 
 
ขอ ๑๕  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลหรือเมืองพัทยา 

ประกอบดวย 
(๑) ปลัดเทศบาลหรือหัวหนาสํานักปลัด

เมืองพัทยา ประธานกรรมการ 
(๒) รองปลัดเทศบาลหรือรองหัวหนาสํานัก

ปลัดเมืองพัทยาที่ไดรับมอบหมาย กรรมการ 
(๓) หัวหนาสวนการบริหารของเทศบาล

หรือเมืองพัทยา กรรมการ 
(๔) เจาหนาที่สํานักผังเมืองจังหวัด

ที่ผังเมืองจังหวัดมอบหมาย กรรมการ 
(๕) ผูอํานวยการ/หัวหนากองวิชาการและแผน

หรือหัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน
หรือเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 ๑๖  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลหรือเมืองพัทยามี

หนาที่ ดังนี้ 
(๑) กําหนดแผนงาน โครงการใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล

หรือเมืองพัทยา 
(๒) วิเคราะหและประสานแผนงาน โครงการของทองถ่ิน 
(๓) จัดทํารางแผนพัฒนา 
 
ขอ ๑๗  นายกเทศมนตรีหรือปลัดเมืองพัทยาอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสาขา

หรือคณะทํางานตามความเหมาะสม เพ่ือชวยเหลือการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลหรือเมืองพัทยาก็
ได 

 
หมวด ๓ 

องคกรวางแผนพัฒนาสุขาภบิาล 
   

 
ขอ ๑๘  องคกรวางแผนพัฒนาสุขาภิบาล ประกอบดวย 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาสุขาภิบาล 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสุขาภิบาล 
 
ขอ ๑๙  คณะกรรมการพัฒนาสุขาภิบาล ประกอบดวย 
(๑) ประธานกรรมการสุขาภิบาล ประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการสุขาภิบาลที่คณะกรรมการ

สุขาภิบาลคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 
(๓) ปลัดอําเภอที่นายอําเภอมอบหมายหนึ่งคน กรรมการ 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิ ผูนําองคกรภาคเอกชนหรือ

องคกรประชาชนที่ประธานกรรมการ
สุขาภิบาลคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสอง
คนและไมเกินสามคน กรรมการ 

(๕) ปลัดสุขาภิบาล กรรมการและเลขานุการ 
 
ขอ ๒๐  คณะกรรมการพัฒนาสุขาภิบาลมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผังเมือง ปญหาของสุขาภิบาล และให
คําปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒) เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา การพิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

(๓) ใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 
 
ขอ ๒๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสุขาภิบาล ประกอบดวย 
(๑) ปลัดสุขาภิบาล ประธานกรรมการ 
(๒) หัวหนาสวนการบริหารของสุขาภิบาล กรรมการ 
(๓) เจาหนาที่สํานักงานปลัดสุขาภิบาลที่

รับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนา
สุขาภิบาล กรรมการและเลขานุการ 

 
ขอ ๒๒  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสุขาภิบาลมีหนาที่ ดังนี้ 
(๑) กําหนดแผนงาน โครงการใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของสุขาภิบาล 
(๒) วิเคราะหและประสานแผนงาน โครงการของทองถ่ิน 
(๓) จัดทํารางแผนพัฒนา 
 
ขอ ๒๓  ประธานกรรมการสุขาภิบาลอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการสาขาหรือ

คณะทํางานตามความเหมาะสม เพ่ือชวยเหลือการจัดทําแผนพัฒนาสุขาภิบาลก็ได 
 

หมวด ๔ 
องคกรวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

   
 

ขอ ๒๔  องคกรวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
 
ขอ ๒๕  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย 
(๑) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร

สวนตําบล ประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการบริหารองคการบริหารสวน

ตําบล ทุกคน กรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

ที่สภาองคการบริหารสวนตําบล
คัดเลือกไมเกินสามคน กรรมการ 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิ ผูนําองคกรภาคเอกชน 
หรือองคกรประชาชนที่คณะกรรมการ
บร ิหารองค การบร ิหารส วนตําบล
คัดเลือกจํานวนไมเกินหาคน กรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

(๕) กํานันในพื้นที่ที่องคการบริหารสวน
ตําบลตั้งอยู กรรมการ 

(๖) ปลัดอําเภอผูรับผิดชอบประจําตําบล กรรมการ 
(๗) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการและเลขานุการ 
(๘) หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหาร

ส ว น ตํ า บ ล ห รื อ ผู ที่ ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมาย กรรมการและผูชวย 

 เลขานุการ 
 
ขอ ๒๖  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผังเมือง ปญหาขององคการบริหารสวนตําบล 
และใหคําปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒) เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา การพิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

(๓) ใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนา 
 
ขอ ๒๗  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบล 

ประกอบดวย 
(๑) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ 
(๒) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนา

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
และหัวหนาสวนการบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบล ทุกสวน กรรมการ 

(๓) ผูมีความรูดานการวางแผนพัฒนาที่
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลคัดเลือกจํานวนไมเกินสามคน กรรมการ 

(๔) พนักงานสวนตําบลที่ไดรับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ 
 
ขอ ๒๘  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

มีหนาที่ ดังนี้ 
(๑) กําหนดแผนงาน โครงการใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาขององคการ

บริหารสวนตําบล 
(๒) วิเคราะหและประสานแผนงานโครงการของทองถ่ิน 
(๓) จัดทํารางแผนพัฒนา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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  ๒๙   คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลอาจแตงตั้ ง

คณะอนุกรรมการสาขาหรือคณะทํางานตามความเหมาะสม เพ่ือชวยเหลือการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลก็ได 

 
หมวด ๕ 

การจัดทําแผนพัฒนา 
   

 
ขอ ๓๐  การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรการ

พัฒนาจังหวัด โดยดําเนินการ ดังนี ้
(๑) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
(๒) ไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน 
(๓) ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 
ขอ ๓๑  การจัดทําแผนพัฒนาหาปจะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา 

โดยดําเนินการ ดังนี้ 
(๑) วิเคราะหขอมูล กําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา และจัดทําราง

แผนพัฒนาหาป 
(๒) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
(๓) เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินใหความเห็น สําหรับ

องคการบริหารสวนตําบลไมตองเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน แตเสนอศูนย
ประสานการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นแทน 

(๔) เสนอขอความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินเพื่อพิจารณาตามขอ ๓๒ 
 
ขอ ๓๒  สภาทองถ่ินพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาหาปแลวเสนอผูวาราชการ

จังหวัดพิจารณาตามขอ ๓๓ สําหรับองคการบริหารสวนตําบลไมตองเสนอผูวาราชการจังหวัดแต
เสนอคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ/ก่ิงอําเภอพิจารณาแลวเสนอนายอําเภอพิจารณาตามขอ ๓๓ 

ในกรณีที่สภาทองถ่ินไมเห็นชอบรางแผนพัฒนาหาป ใหนํากลับไปพิจารณา
ทบทวนใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไมเห็นชอบแลวนําเสนอใหม หากสภาทองถ่ินยืนยันไม
เห็นชอบอีกใหช้ีแจงเหตุผลที่ไมเห็นชอบตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
ตามขอ ๓๓ สําหรับองคการบริหารสวนตําบลไมตองเสนอผูวาราชการจังหวัดแตเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ/ก่ิงอําเภอพิจารณาแลวเสนอนายอําเภอพิจารณาตามขอ ๓๓ 

 
ขอ ๓๓  ผูวาราชการจังหวัดพิจารณารางแผนพัฒนาหาปขององคการบริหารสวน

จังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา ตามขอ ๓๒ แลว หากเห็นชอบใหลงนามอนุมัติ ถา
ไมเห็นชอบใหสงคืนพรอมทั้งเหตุผลเพื่อพิจารณาทบทวนแลวเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 
 

ในกรณีผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวย ใหสงใหสภาทองถ่ินพิจารณาใหม
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคืนมา ถาสภาทองถ่ินมีมติยืนยันดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินเทาที่มีอยูใหถือเปนที่สุด 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบล อํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสองใหเปนอํานาจของนายอําเภอ 

 
ขอ ๓๔  การจัดทําแผนพัฒนาประจําปใหทบทวนจากแผนพัฒนาหาป โดย

ดําเนินการ ดังนี ้
(๑) กําหนดรายละเอียดของโครงการ ระบุที่มาของงบประมาณ และจัดทําราง

แผนพัฒนาประจําป 
(๒) ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
(๓) เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินใหความเห็น สําหรับ

องคการบริหารสวนตําบลไมตองเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินใหความเห็น แต
เสนอศูนยประสานการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นแทนแลวเสนอขอรับความ
เห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบล 

(๔) ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารทองถ่ิน 
 
ขอ ๓๕  แผนพัฒนาใหจัดทําตามระยะเวลา ดังนี้ 
(๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาใหจัดทําเสร็จกอนแผนพัฒนาหาป 
(๒) แผนพัฒนาหาปใหจัดทําเสร็จกอนแผนพัฒนาประจําปของปแรก 
(๓) แผนพัฒนาประจําปใหจัดทําเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอนงบประมาณ

ประจําป 
ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาของการจัดทําแผนพัฒนาตามวรรคหนึ่ง

แลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล อํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสอง 

ใหเปนอํานาจของนายอําเภอ แลวแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
 

หมวด ๖ 
องคกรและการประสานแผนพัฒนา 

   
 

ขอ ๓๖  องคกรประสานแผนพัฒนา ประกอบดวย 
(๑) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(๒) ศูนยประสานการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
 
ขอ ๓๗  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย ตัวแทน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด คือ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 
 

ทุกเทศบาล ปลัดเมืองพัทยาเฉพาะจังหวัดชลบุรี ประธานกรรมการ สุขาภิบาลทุกสุขาภิบาล 
ประธานศูนยประสานการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุกอําเภอ ปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด ปลัดเทศบาลทุกเทศบาล ปลัดสุขาภิบาลทุกสุขาภิบาล และเลขานุการศูนยประสานการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุกอําเภอ การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
คราวแรกใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุม และใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการตําแหนงละหนึ่งคนจาก
กรรมการดวยกัน สําหรับวาระการดํารงตําแหนงและเงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินอาจมีมติเชิญผูวาราชการจังหวัดเปนที่
ปรึกษาของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินก็ได 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ ตรวจสอบ วิเคราะห 
ประสานแผนงาน โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพิจารณาใหความเห็นราง
แผนพัฒนาหาปและรางแผนพัฒนาประจําปขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล 
และเมืองพัทยา 

 
ขอ ๓๘  ศูนยประสานการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย

ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงใน
อําเภอ การประชุมศูนยประสานการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคราวแรกใหนายอําเภอเปน
ผูเรียกประชุม และใหศูนยประสานการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเลือกประธานกับรอง
ประธานตําแหนงละหนึ่งคนจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และเลือก
เลขานุการกับผูชวยเลขานุการตําแหนงละหนึ่งคนจากปลัดองคการบริหารสวนตําบล สําหรับวาระ
การดํารงตําแหนงและเง่ือนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามมติของศูนยประสานการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล 

ศูนยประสานการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลอาจมีมติเชิญนายอําเภอเปนที่
ปรึกษาของศูนยประสานการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลก็ได 

ศูนยประสานการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตรวจสอบ วิเคราะห 
ประสานแผนงาน โครงการขององคการบริหารสวนตําบล และพิจารณาใหความเห็นราง
แผนพัฒนาหาปและรางแผนพัฒนาประจําปขององคการบริหารสวนตําบล 

 
หมวด ๗ 

การเพิ่มเติม การแกไขหรือเปล่ียนแปลงแผนพฒันา 
   

 
ขอ ๓๙  การเพิ่มเติม การแกไขหรือเปล่ียนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนากระทํา

ไดโดยกรณี ดังนี้ 
(๑) นโยบายหรือเปาหมายของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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 
 

(๒) ผลกระทบจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) ขอเรียกรองซึ่งเปนมติของประชาชนในทองถ่ิน 
โดยดําเนินการตามขั้นตอน คือ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอเรื่องพรอม

รายละเอียดขอมูล เหตุผลและความจําเปน เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากผูบริหารทองถ่ิน 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน และเสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ินตามลําดับ 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหขอรับความเห็นชอบจากศูนยประสานการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกอนนําเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินดวย 

 
ขอ ๔๐  การเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาหาปซึ่งโครงการนั้นไมมีอยูใน

แผนพัฒนาหาป กระทําไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและสภา
ทองถ่ินตามลําดับ และเสนอเพื่อขอรับอนุมัติจากผูบริหารทองถ่ินแลวแจงผูวาราชการจังหวัด 
หากภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงผูวาราชการจังหวัดมีความเห็นเปนอยางอ่ืนใหแจง
ผูบริหารทองถ่ินพรอมเหตุผลเพื่อทบทวนใหมแลวเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาและใหถือ
เปนที่สุด 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลไมตองแจงผูวาราชการจังหวัดแตใหแจง
นายอําเภอแทนและอํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งใหเปนอํานาจของนายอําเภอและ
รายงานใหจังหวัดทราบ 

การแกไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาหาปซึ่งโครงการนั้นมีอยูใน
แผนพัฒนาหาป กระทําไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินแลวขอรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและสภาองคการบริหารสวนตําบลตามลําดับ แลว
ขอรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

 
ขอ ๔๑  การนําเอาโครงการที่ไดรับอนุมัติใหเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาหาปตามขอ 

๔๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวมาเพิ่มเติมในแผนพัฒนาประจําป กระทําไดโดยไดรับอนุมัติจาก
ผูบริหารทองถ่ิน 

การแกไขหรือเปล่ียนแปลงโครงการในแผนพัฒนาประจําปซึ่งโครงการนั้นมีอยู
ในแผนพัฒนาหาป กระทําไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินแลวขอรับ
อนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและสภาองคการบริหารสวนตําบลตามลําดับแลว
ขอรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

 
หมวด ๘ 

การติดตามและประเมินผล 
   

 
ขอ ๔๒  แผนพัฒนาที่ประกาศใชแลว การเพิ่มเติม การแกไขหรือเปลี่ยนแปลง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงการที่เพ่ิมเติม แกไขหรือเปล่ียนแปลงในแผนพัฒนาหาป หรือ
แผนพัฒนาประจําปที่อนุมัติแลว ใหแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการ
พัฒนาอําเภอ และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินในสวนที่เก่ียวของภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประกาศใชหรืออนุมัติและประกาศใหประชาชนในทองถ่ินไดทราบโดยทั่วกัน สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหแจงสภาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ และ
ศูนยประสานการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชหรือ
อนุมัติและประกาศใหประชาชนในทองถ่ินไดทราบโดยทั่วกัน 

 
ขอ ๔๓  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ โดยใหมีการ

ติดตามประเมินผลและรายงานผลใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินและสภาทองถ่ินที่เก่ียวของเพื่อทราบและใชเปนขอมูลสําหรับการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่เปนประจําทุกป 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหรายงานศูนยประสานการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลทราบดวย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
ขอ ๔๔  แผนพัฒนาหาป (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) และแผนพัฒนาประจําป พ.ศ. 

๒๕๔๒ ที่มีอยูเดิมกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช ใหมีผลใชตอไปได 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรัลพร/พิมพ 
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

ฐิติพงษ/ตรวจ 
๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 


