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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปน การสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหเปนปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา
องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเวนกรุงเทพมหานคร
“สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา
สภาองคการบริหารสวนตําบล และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
และคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
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“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย
“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเทศบาล
ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน” หมายความวา ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหนากองวิชาการและแผน หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือผูปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกันกับตําแหนงดังกลาว
“พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา
พนักงานสวนตําบล และพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“แผนพัฒนา” หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป
“แผนยุทธศาสตรการพั ฒ นา” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และ
แผนชุมชน
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“แผนพัฒนาสามป” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
“แผนการดําเนินงาน” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น
“โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และดําเนิน การเพื่อ ใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศ นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว
“การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดําเนินงานใหถกู ตอง
โดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป
“การเพิ่มเติม” หมายความวา การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป
ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป
“การเปลี่ยนแปลง” หมายความวา การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินจิ ฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ได
ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัด แลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ยกเวนหรือผอนผัน
ขอ ๖ การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองสอดคลองกับระเบียบ วาดวย
การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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หมวด ๑
องคกรจัดทําแผนพัฒนา
ขอ ๗ องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(๑) ผูบริหารทองถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ
(๓) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(๕) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน
กรรมการ
(๖) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน
กรรมการ
(๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
(๘) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกได
ขอ ๙ ใหผูบ ริหารทองถิ่น แตงตั้ง คณะกรรมการสนับสนุน การจัด ทําแผนพัฒ นาท องถิ่ น
ประกอบดวย
(๑) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ
(๓) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนสามคน
กรรมการ
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน
กรรมการและเลขานุการ
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(๕) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
หรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ ๙ (๓) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขอ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจาก
(๑.๑) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ท่ีมีผลกระทบ
ตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(๑.๒) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
(๑.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการ
ในยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
(๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศ ทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัด
(๑.๕) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น
(๑.๖) แผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึง
สถานะทางการคลังของทองถิ่น และความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาดวย
(๒) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับ
การจัดทํารางแผนพัฒนา
ในการจัดทํารางแผนพัฒนา ใหเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นําปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชน
ที่จะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา
องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ใหเสนอปญหา ความตองการ
ไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่
(๓) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน
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(๔) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๒)
(๕) พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๖) แตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
(๗) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่
ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนในทองถิ่น
และจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดวย
ขอ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น มีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนา
ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด จัดทํารางแผนการดําเนินงาน
และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๑)
ขอ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด แลวแตกรณีจึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๒
ผูทรงคุณวุฒิ
ขอ ๑๓ ผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติตาม (๑) และไมมีลักษณะตองหามตาม (๒) ถึง (๗)
ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีความรูความสามารถ ซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได
(๒) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นนั้น
(๓) เปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
(๔) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ตนเปนกรรมการ
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(๕) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐ วิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปและพนโทษมายังไมถึงหาป
นับถึงวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
ขอ ๑๔ ผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขอ ๑๕ ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอประธานกรรมการที่ตนดํารงตําแหนง
(๔) คณะกรรมการที่ผูทรงคุณวุฒิดาํ รงตําแหนงอยูเห็นวามีเหตุอันควรและมีมติจํานวนไมนอยกวา
สองในสามใหออก
(๕) มีลักษณะตองหามตามขอ ๑๓
หมวด ๓
การจัดทําแผนพัฒนา
ขอ ๑๖ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ
ดังนี้
(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น
ที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ
และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
(๒) คณะกรรมการสนับสนุ น การจั ดทําแผนพัฒ นาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมู ล
นํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
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(๔) ผูบริหารทองถิ่น พิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒ นา และประกาศใชแ ผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่น เสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒ นา
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป
ขอ ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ
ดังนี้
(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ใหสอดคลอ งกับวิสัยทั ศ น พัน ธกิจ และจุ ดมุงหมายเพื่อการพั ฒ นาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
รวมทั้งสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา
ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๔) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อ ใหความเห็น ชอบกอ นแลวผูบริหารทองถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติแ ละประกาศใช
แผนพัฒนาสามปตอไป
ขอ ๑๘ แผนพั ฒนาสามป ใ หจั ดทํ า และทบทวนใหแ ล วเสร็ จ ภายในเดื อนมิถุ น ายนก อ น
งบประมาณประจําป
ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปแลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
ในกรณีของเทศบาลผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได เมื่อมีการขยายเวลา
ใหแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล อํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสองใหเปนอํานาจ
ของนายอําเภอแลวแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
ขอ ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทําหรือ
รวมจัดทํารางแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
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(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิ จารณาใหความเห็ น ชอบรา งขอกํ าหนดขอบขา ยและ
รายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน
ขอ ๒๐ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทําหรือรวมจัดทํารางแผนพัฒนาดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการจัดทํารางแผนพัฒนาตามระเบียบนี้
หมวด ๔
การแกไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ขอ ๒๑ การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
ขอ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๓) ผูบริหารทองถิ่น พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่เพิม่ เติมหรือ
เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใชตอไป
ขอ ๒๓ การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนิน การตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใชตอไป
หมวด ๕
การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว และนําไปปฏิบตั ิ รวมทัง้ แจง
สภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใช
และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป
ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ
ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมภิ าค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอืน่ ๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในปงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
หมวด ๖
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง

หนา ๕๗
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๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘

ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนิน การ
หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๒) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
(๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อ ใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๒ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและแผนปฏิบัติการ ที่มีอยูเดิมกอนวันที่
ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช ใหมีผลใชไดตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

