ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหเปนปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา
องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเวนกรุงเทพมหานคร
“สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา
สภาองคการบริหารสวนตําบล และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอืน่ ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
และคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอืน่
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง

๒
“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ ” หมายความวา คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทีม่ ีกฎหมายจัดตั้ง
“อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอืน่ ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย
“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
“หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จดั ทําแผน” หมายความวา ผูอํานวยการกองแผนและ
งบประมาณ ผูอ ํานวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหนากองวิชาการและแผน หัวหนางานวิเคราะหนโยบาย
และแผน หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือผูปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกันกับตําแหนงดังกลาว
“พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมือง
พัทยา พนักงานสวนตําบล และพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“แผนพัฒนา” หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุง หมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน
“แผนพัฒนาสามป” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา
สามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป

๓

“แผนการดําเนินงาน” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น
“โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่กําหนดไว
“การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดําเนินงานให
ถูกตอง โดยไมทําใหวตั ถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป
“การเพิ่มเติม” หมายความวา การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป
ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป
“การเปลี่ยนแปลง” หมายความวา การทําใหวตั ถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินจิ ฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบนีไ้ ด
ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ใหผูวา ราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัด แลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ยกเวนหรือผอนผัน
ขอ ๖ การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองสอดคลองกับระเบียบ วาดวย
การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด ๑
องคกรจัดทําแผนพัฒนา
ขอ ๗ องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่
ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(๑) ผูบริหารทองถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ

๔
(๓) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิที่ผบู ริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(๕) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน
กรรมการ
(๖) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่น
คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
(๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๘) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จดั ทําแผน
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมีวาระอยูใ นตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกได
ขอ ๙ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่
ประกอบดวย
(๑) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
(๓) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่น
คัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน
กรรมการและเลขานุการ
(๕) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ ๙ (๓) ใหมวี าระอยูใ นตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขอ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจาก
(๑.๑) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ทมี่ ีผลกระทบ
ตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(๑.๒) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
(๑.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการใน
ยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
(๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด

๕
(๑.๕) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น
(๑.๖) แผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึงสถานะ
ทางการคลังของทองถิ่น และความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาดวย
(๒) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับการ
จัดทํารางแผนพัฒนา
ในการจัดทํารางแผนพัฒนา ใหเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นําปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะ
ดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหาร
สวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ใหเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการ
บริหารสวนจังหวัด และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่
(๓) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน
(๔) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๒)
(๕) พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๖) แตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
(๗) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
มีหนาที่ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนในทองถิ่นและ
จัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดวย
ขอ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น มีหนาทีจ่ ัดทํารางแผนพัฒนาให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด จัดทํารางแผนการดําเนินงาน และจัดทํา
รางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๑)
ขอ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด แลวแตกรณีจึงจะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของการประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

๖
หมวด ๒
ผูทรงคุณวุฒิ
ขอ ๑๓ ผูทรงคุณวุฒิตอ งมีคุณสมบัติตาม (๑) และไมมีลักษณะตองหามตาม (๒) ถึง (๗)
ดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีความรูความสามารถ ซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได
(๒) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นนั้น
(๓) เปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
(๔) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ตนเปนกรรมการ
(๕) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปและพนโทษมายังไมถึง
หาปนับถึงวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
ขอ ๑๔ ผูทรงคุณวุฒิมวี าระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขอ ๑๕ ผูทรงคุณวุฒิพน จากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึง่ ดังตอไปนี้
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยืน่ หนังสือตอประธานกรรมการที่ตนดํารงตําแหนง
(๔) คณะกรรมการที่ผูทรงคุณวุฒดิ ํารงตําแหนงอยูเ ห็นวามีเหตุอันควรและมีมติจํานวน
ไมนอยกวาสองในสามใหออก
(๕) มีลักษณะตองหามตามขอ ๑๓
หมวด ๓
การจัดทําแผนพัฒนา

ขอ ๑๖ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ดําเนินการ ดังนี้

๗
(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวของ เพือ่ แจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น
ที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ เพื่อนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนาํ ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และ
ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบ ริหาร
ทองถิ่น
(๔) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป
ขอ ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุง หมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลอง
กับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และ
ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๔) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัตแิ ละประกาศใชแผนพัฒนา
สามปตอไป
ขอ ๑๘ แผนพัฒนาสามปใหจดั ทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอน
งบประมาณประจําป
ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปแลวรายงานกระทรวง
มหาดไทยทราบ

๘
ในกรณีของเทศบาลผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได เมื่อมีการขยายเวลา
ใหแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล อํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสองใหเปนอํานาจของ
นายอําเภอแลวแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
ขอ ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทําหรือรวม
จัดทํารางแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ จัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน
ขอ ๒๐ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกทีจ่ ัดทําหรือรวมจัดทํารางแผนพัฒนาดําเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธกี ารจัดทํารางแผนพัฒนาตามระเบียบนี้
หมวด ๔
การแกไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ขอ ๒๑ การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
ขอ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามปที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

๙
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใชตอไป
ขอ ๒๓ การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใชตอไป
หมวด ๕
การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ขอ ๒๔ ใหผบู ริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจง
สภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานที่
เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิม่ เติม รวมทั้งวางแนวทางเพือ่ ใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวตั ถุประสงค
ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป
ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดาํ เนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมภิ าค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการ
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

๑๐
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบ ริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปด ประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวนั ที่ประกาศ เพื่อ
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแตวันทีต่ ั้งงบประมาณดําเนินการหรือไดรบั แจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนัน้
การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
หมวด ๖
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกีย่ วของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมวี าระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอ ยกวาสามสิบวัน
(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑๑
ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือ
รวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๒) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการซึง่ ไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
(๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปด ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพือ่ ใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๒ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและแผนปฏิบัตกิ าร ที่มีอยูเดิมกอนวันที่
ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช ใหมีผลใชไดตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน
(นายสมชาย สุนทรวัฒน)
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