ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
โดยที่เ ปนการสมควรปรับ ปรุง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหเปนปจจุบัน
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ ๒ 1ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
0

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดซึง่ ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา
องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเวนกรุงเทพมหานคร
“สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา
สภาองคการบริหารสวนตําบล และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการพั ฒนาท องถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการพัฒ นาองคการบริหารสวน
จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล และคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการสนับ สนุนการจั ดทํา แผนพัฒ นาท อ งถิ่ น” หมายความว า คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล และคณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
1
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“อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิก สภา
เทศบาล สมาชิก สภาเมือ งพัท ยา สมาชิกสภาองคก ารบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคก รปกครองสวน
ทองถิ่นอื่น ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเ ปนหัวหนาประจํากิง่ อําเภอดวย
“ปลั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ” หมายความว า ปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่
มีกฎหมายจัดตั้ง
“หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน” 2หมายความวา ผูอํานวยการสํานัก หัวหนา
สํานัก ผูอํานวยการกองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาตําแหนง
ดังกลาว
“พนักงานสวนทองถิ่น” 3หมายความวา ขาราชการองคก ารบริห ารสวนจังหวัด พนัก งาน
เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล และพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“แผนพัฒนาทองถิ่น” 4 หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” 5 (ยกเลิก
“แผนพัฒนาทองถิ่น”4 หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุท ธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คําเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
“แผนการดําเนินงาน” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกร ปกครอง
สวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น
“โครงการพัฒนา” 6 หมายความวา โครงการที่คําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว
“การแกไ ข” หมายความว า การแกไขขอ ผิ ดพลาดในแผนพัฒ นาท อ งถิ่ นหรื อ แผนการ
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ขอ 4 นิยามคําวา “หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน”แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61
3
ขอ 4 นิยามคําวา “พนักงานสวนทองถิ่น”แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61
4
ขอ 4 คําวา “แผนพัฒนาทองถิ่น”แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61
5
ขอ 4 คําวา “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59
6
ขอ 4 นิยามคําวา “โครงการพัฒนา”แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61
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ดําเนินงานใหถูกตอง โดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป
“การเพิ่มเติม” 7 (ยกเลิก
“การเปลี่ยนแปลง” 8 (ยกเลิก
[คําวา “แผนพัฒนาทองถิ่น” แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 3 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61]
6

7

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ได
ในกรณี ที่ มีเ หตุจํ าเป น ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือ ผอนผันการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัด แลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ยกเวนหรือผอนผัน
ขอ ๖ การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองสอดคลองกับระเบียบวาดวย
การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด ๑
องคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ขอ ๗ องคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
(๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

8

ก็ได
7

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
9
กรรมการตาม (๓ (๔ (๕ และ (๖ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรบั การคัดเลือกอีก

ขอ 4 นิยามคําวา “การเพิ่มเติม”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2
พ.ศ. ๒๕59
8
ขอ 4 นิยามคําวา “การเปลี่ยนแปลง”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. ๒๕59
9
ขอ 8 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ.
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ประกอบดวย

ขอ ๙ ให ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น แตง ตั้ ง คณะกรรมการสนับ สนุนการจั ดทําแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น

(๑ ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒ หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
(๓ ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนสามคน
กรรมการ
(๔ หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน
กรรมการและเลขานุการ
(๕ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
หรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย
ผูชวยเลขานุการ
10
กรรมการตาม (๓ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสีป่ และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได
9

ขอ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑ 11 กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจาก
(ก อํ า นาจหน า ที่ ข ององค ก รปกครองสว นท อ งถิ่น โดยเฉพาะอํา นาจหนา ที่ ที่ มี
ผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(ข ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
(ค ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการ ใน
ยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
(ง กรอบนโยบาย ทิศท าง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด
(จ นโยบายของผูบ ริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น
(ฉ แผน พัฒนาหมูบ านหรือแผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึง
สถานะทางการคลังของทองถิ่น และความจําเปนเรงดวนที่ตอ งดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาดวย
(๒ 12รวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหา
เกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น
ในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล เมือ งพั ท ยา และองค ก รปกครองสวนทอ งถิ่นอื่นที่มีก ฎหมายจัดตั้ง นําปญ หาความตอ งการจาก
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน ที่จะดําเนินการเองได มาพิจารณาบรรจุ
ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ใหเสนอปญหา ความตองการ ไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด และให
องคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจ
หนาที่
10

11

10

ขอ 9 วรรคสองแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕
61
11
ขอ10(1แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59
12
ขอ 10 (2แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59

~5~

ขอ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น มีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนา
ทองถิ่น ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด จัดทํารางแผนการดําเนินงาน
และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๑
ขอ ๑๒ การประชุม ของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด แลวแตกรณีจึงจะเปนองคประชุม
ใหป ระธานกรรมการเป นประธานในที่ป ระชุม ถ าประธานกรรมการไมม าประชุม หรื อ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
หมวด ๒
ผูทรงคุณวุฒิ

ดังตอไปนี้

ตนเปนกรรมการ

ขอ ๑๓ ผูท รงคุ ณวุ ฒิตองมีคุณสมบัติตาม (๑ และไมมีลักษณะตองหามตาม (๒ ถึง (๗
(๑
(๒
(๓
(๔

เปนผูมีความรูความสามารถ ซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได
เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นนั้น
เปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

(๕ ติดยาเสพติดใหโทษ
(๖ เคยถู ก ไล อ อก ปลดออก หรือ ใหอ อกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือ รัฐวิส าหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗ ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปและพนโทษมายังไมถึง
หาปนับถึงวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
ขอ ๑๔ 13 ผูทรงคุณวุฒมิ ีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได
12

ขอ ๑๕ ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑ ครบวาระการดํารงตําแหนง
(๒ ตาย
(๓ ลาออก โดยยื่นหนังสือตอประธานกรรมการที่ตนดํารงตําแหนง
(๔ คณะกรรมการทีผ่ ูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงอยูเ ห็นวามีเหตุอันควรและมีมติจํานวน ไม
นอยกวาสองในสามใหออก
(๕ มีลกั ษณะตองหามตามขอ ๑๓
13

ขอ 14 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61

~6~
หมวด ๓
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ขอ ๑๖ 14 (ยกเลิก
13

ขอ ๑๗ 15การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนพัฒ นาทอ งถิ่น โดยใหนําขอ มูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
(๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและนําขอมูลมา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๓ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อเสนอผูบ ริหารทองถิ่น
(๔ ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัตริ างแผนพัฒนาทองถิ่นและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความ
เห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช แผนพัฒนาทองถิ่นตอไป
14

ขอ ๑๘ 16แผนพัฒ นาท อ งถิ่น กรณีเทศบาล องคการบริห ารสวนตําบล เมือ งพัท ยา และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม
กอน
ปงบประมาณถัดไป
กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน
กอนปงบประมาณถัดไป
ใหนายอําเภอมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือ ทบทวนแผนพัฒ นาทองถิ่นขององคก าร
บริหารสวนตําบล
นอกจากวรรคสามใหผวู าราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่น
ในกรณีเทศบาลตําบลผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอก็ได
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคหา ใหจังหวัดแจงใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
1 5

ขอ ๑๙ องคก รปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทํา หรือ
รวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นได โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
14

ขอ 16 ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59
ขอ 17 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59
16
ขอ 16 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕59
15
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(๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการ พัฒนา
ทองถิ่น
(๒ คณะกรรมการพัฒ นาทอ งถิ่นพิจ ารณาใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๓ ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน
ขอ ๒๐ ใหห นวยงานหรื อ บุ คคลภายนอกที่ จัดทํา หรือ ร วมจัด ทํารา งแผนพัฒ นาทอ งถิ่ น
ดําเนินการ ตามขั้นตอนและวิธีการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบนี้
หมวด ๔
การแกไข การเพิม่ เติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
ขอ ๒๑ การแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
17
เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นที่แกไขแลว ใหปดประกาศ ใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามลิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบ พรอมทั้งแจงสภาทองถิ่น อําเภอ และ
จังหวัดทราบดวย”
16

ขอ ๒๒ 18เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑ คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทําแผนพัฒ นาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทอ งถิ่นที่
เพิ่มเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทอ งถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทอ งถิ่นที่
เพิ่มเติม สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม ใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว
ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามลิบวัน นับ
แตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
17

ขอ ๒๒/๑ 19 เพื่อ ประโยชนของประซาซน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาทองถิ่น ใหเ ปน
อํานาจ ของคณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น สํ าหรับ องคก ารบริห ารสวนตํา บลใหสง ร างแผนพัฒ นาทอ งถิ่น ที่
เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย
เมื่ อ แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ นตามวรรคหนึ่ง ไดรับ ความเห็นชอบแลว ใหสง แผนพัฒ นาทอ งถิ่น
ดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประซาซนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
1 8

17

ขอ 21 วรรคสองแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ.
๒๕61
18
ขอ 22 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61
19
ขอ 22/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61

~8~
ขอ ๒๒/๒ 20 ในกรณีการเพิ่ม เติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาทอ งถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ ดวย และเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลีย่ นแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประ
ซาซนทราบโดยเปดเผยไม นอยกว าสามสิ บวั น นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ การเพิ่ม เติม หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว
19

ขอ ๒๓ 21 (ยกเลิก
20

หมวด ๕
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบตั ิ
ขอ ๒๔ ให ผู บ ริ หารท อ งถิ่นประกาศใชแผนพัฒ นาทอ งถิ่นที่อ นุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ
รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด
อําเภอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใช
และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
ขอ ๒๕ 22ให อ งค ก รปกครองสว นทอ งถิ่ น ใช แ ผนพัฒ นาท อ งถิ่ นเป นกรอบในการจัด ทํ า
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
2 1

ดังนี้

ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ

(๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององคก รปกครองส วนท อ งถิ่ น หน วยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิส าหกิจ และหนวยงานอื่นๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น
(๒ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้ งนี้ ใหป ดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ป ระกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
ขอ ๒๗ 23แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและ
โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการ ในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในปงบประมาณนั้น
22

20

ข้อ 222/2 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

21

ข้อ 23 ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59

22

ข้อ 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59

23

ข้อ 27 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59

~9~
การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
หมวด ๖
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

ประกอบดวย

ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

(๑ สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒ ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๓ ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(๔ หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกคันเองจํานวนสองคน
(๕ ผูทรงคุณวุฒิที่ผ,ู บริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
24
กรรมการตาม (1 (2 (3 (4 และ (5 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกก็ได
23

ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑ กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒ ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓ 25 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ตอผูบริหารทอ งถิ่ น เพื่อใหผูบ ริห ารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาทอ งถิ่น พรอ มทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหา
วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
(๔ แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
24

ขอ ๓๐ องคก รปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ
หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นได โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(๒ ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(๓ หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(๔ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
24

ขอ 28 วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ.
๒๕61
25
ขอ 29 (3 แกไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕
61

~ 10 ~
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
(๕ 26 ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
ในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อ ใหการบริห ารงานขององคก ร
ปกครองสวนทอ งถิ่นสอดคล อ งกับ แนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีก ารติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม
25

บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๒ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและแผนปฏิบัติการ ที่มีอยูเติมกอนวันที่
ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช ใหมีผลใชไดตอไป
[คําวา “แผนพัฒนาทองถิ่น” แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 3 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61]
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
27

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 พ.ศ. ๒๕
59
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

26

ขอ ๑๕ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป แผนการดําเนินงาน การติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒ นาที่มีอยูเ ดิมหรือดําเนินการกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหมีผลใชบัง คับใชไดตอไป
จนกวาจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

26

61

27

ขอ 30 (5 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา เลม 133/ตอนพิเศษ 218 ง/หนา 3/28 กันยายน 2559
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28

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3พ.ศ. ๒๕
61

27

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหแกไขคําวา “แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” เปน “แผนพัฒนาทองถิ่น” และแกไขคําวา
แผนพัฒนา” เปน “แผนพัฒนาทองถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแหง

28

ราชกิจจานุเบกษา เลม 135/ตอนพิเศษ 246 ง/หนา 1/3 ตุลาคม 2561

