ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา
องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“อาเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอาเภอด้วย
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นของ

๒

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“นายอาเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอด้วย
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่
มีกฎหมายจัดตั้ง
“หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน” หมายความว่า ผู้อานวยการสานัก หัวหน้าสานัก
ผู้อานวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตาแหน่งดังกล่าว1
“พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง2
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความรวมถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3
“แผนพัฒนาท้องถิ่น4” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
“แผนการดาเนินงาน” หมายความว่า แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ 5
“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดาเนินงานให้
ถูกต้อง โดยไม่ทาให้วัตถุประสงค์และสาระสาคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ได้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ยกเว้น
หรือผ่อนผัน
ข้อ ๖ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วย
การประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12345
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๓

หมวด ๑
องค์กรจัดทาแผนพัฒนา
ข้อ ๗ องค์กรจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน
กรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน
กรรมการ
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
กรรมการ
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คน
กรรมการ
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปีและอาจได้รับการคัดเลือก

อีกก็ได้6

ข้อ ๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย
(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจานวน 3 คน
กรรมการ
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน
กรรมการและเลขานุการ
(๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (๓) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้7
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
(ก) อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
6, 7
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๔

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดาเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
ในการนาประเด็นข้างต้นมาจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคานึงถึง
สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 8
(๒) ร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในการจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นาปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา
หมู่บ้าน หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดาเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอานาจหน้าที่ 9
(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดาเนินงาน
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่
ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทาเป็น
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกาหนด จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน และจัดทาร่าง
ข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑)
ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
8, 9
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๕

หมวด ๒
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๑๓ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) ถึง (๗)
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้
(๒) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น
(๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ตนเป็นกรรมการ
(๕) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปและพ้นโทษมายังไม่ถึง
ห้าปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
ข้อ ๑๔ ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 10
ข้อ ๑๕ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ครบวาระการดารงตาแหน่ง
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการที่ตนดารงตาแหน่ง
(๔) คณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิดารงตาแหน่งอยู่เห็นว่ามีเหตุอันควรและมีมติจานวน
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ให้ออก
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓
หมวด ๓
การจัดทาแผนพัฒนา
ข้อ ๑๖ (ยกเลิก)11
ข้อ ๑๗12 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็น
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนว
ทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
10
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๖

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนามา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ข้อ ๑๘13 แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองพัทยาและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทาหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทาหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อน
ปีงบประมาณถัดไป
ให้นายอาเภอมีอานาจขยายเวลาการจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจขยายเวลาการจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในกรณีของเทศบาลตาบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอานาจให้นายอาเภอก็ได้
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้าแล้ว
ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
ข้อ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทาหรือร่วม
จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกาหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทาหรือร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบนี้
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๗

หมวด ๔
การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอาเภอและจังหวัดทราบ
ด้วย14
ข้อ ๒๒15 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
พร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้
ข้อ ๒๒/๑16 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
ข้อ ๒๒/๒17 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ข้อ ๒๓18 (ยกเลิก)

14,15, 16, 17
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หมวด ๕
การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ข้อ ๒๔19 (ยกเลิก)
ข้อ ๒๕20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน
ข้อ ๒๗21 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

หมวด ๖
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวน 2 คน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปีและอาจได้รับการคัดเลือก
22
อีกก็ได้
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ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี23
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วม
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตาม และประเมินผล
รายงานผลการดาเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี24
ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ ที่มีอยู่เดิมก่อนวันที่
ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช้ ให้มีผลใช้ได้ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน์
(นายสมชาย สุนทรวัฒน์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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