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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ าด้ วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็ นปัจจุบนั
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรื อคาสั่งอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา
องค์การบริ หารส่ วนตาบล และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้นกรุ งเทพมหานคร
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา
สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล และสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบล และ
คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุ น
การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริ หารส่ วนตาบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง

๒

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“อาเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอาเภอด้วย
“ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด สมาชิกสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“นายอาเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอาเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอด้วย
“ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล และปลัดขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
“หัวหน้าส่ วนการบริ หารที่มีหน้าที่จดั ทาแผน” หมายความว่า ผูอ้ านวยการกองแผนและ
งบประมาณ ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้ากองวิชาการและแผน หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล หรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เช่นเดียวกันกับตาแหน่งดังกล่าว
“พนักงานส่ วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการส่ วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมือง
พัทยา พนักงานส่ วนตาบล และพนักงานหรื อข้าราชการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“แผนพัฒนา” หมายความว่ า แผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปีขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น *
“แผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ ปี” หมายความว่ า แผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ที่กาหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ดั ค่ าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้ องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรื อแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็ นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึน้
สาหรั บปี งบประมาณแต่ ละปี ซึ่ งมีความต่ อเนื่องและเป็ นแผนก้ าวหน้ าและให้ หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรื อ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี *
* แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๓

“แผนการดาเนินงาน” หมายความว่า แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริ งทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นประจาปี งบประมาณนั้น
“โครงการพัฒนา” หมายความว่ า โครงการที่มวี ัตถุประสงค์ สนองต่ อแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปีของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น และดาเนินการเพื่อให้ การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ที่กาหนดไว้ *
“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรื อแผนการดาเนิ นงานให้
ถูกต้อง โดยไม่ทาให้วตั ถุประสงค์และสาระสาคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป
ข้ อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัย
ปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไป
ตามระเบียบนี้ได้
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ น ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจยกเว้นหรื อผ่อนผันการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันที่ยกเว้นหรื อผ่อนผัน
ข้ อ ๖ การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ว่าด้วย
การประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หมวด ๑
องค์ กรจัดทาแผนพัฒนา
ข้ อ ๗ องค์กรจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้ อ ๘ ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
กรรมการ
(๔) ผูท้ รงคุณวุฒิที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
กรรมการ
* แก้ไขเพิม่ เติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และยกเลิกบทนิยามคาว่า “การเพิ่มเติม” และ “การเปลี่ยนแปลง”

๔

(๕) ผูแ้ ทนภาคราชการและ/หรื อรัฐวิสาหกิจ
ที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคน
กรรมการ
(๖) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
กรรมการ
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
(๘) หัวหน้าส่ วนการบริ หารที่มีหน้าที่จดั ทาแผน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้
ข้ อ ๙ ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒) หัวหน้าส่ วนการบริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กรรมการ
(๓) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจานวนสามคน
กรรมการ
(๔) หัวหน้าส่ วนการบริ หารที่มีหน้าที่จดั ทาแผน
กรรมการและเลขานุการ
(๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรื อพนักงาน
ส่ วนท้องถิ่นที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นมอบหมาย
ผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการตามข้อ ๙ (๓) ให้มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้ อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น โดยพิจารณาจาก *
(ก) อานาจหน้ าที่ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น โดยเฉพาะอานาจหน้ าที่ที่มผี ลกระทบต่ อ
ประโยชน์ สุขของประชาชน เช่ น การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(ข) ภารกิจถ่ ายโอนตามกฎหมายกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ
(ค) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้ เน้ นดาเนินการใน
ยุทธศาสตร์ ที่สาคัญและมีผลต่ อประชาชนโดยตรง เช่ น การแก้ ไขปั ญหาความยากจน การป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
ยาเสพติด
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัด
“สี แดง” แก้ไขเพิ่มเติ มโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๕

(จ) นโยบายของผู้บริ หารท้ องถิ่นที่แถลงต่ อสภาท้ องถิ่น
(ฉ) แผนชุมชน
ในการนาประเด็นข้ างต้ นมาจัดทาแผนพัฒนา ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นคานึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท้ องถิ่น และความจาเป็ นเร่ งด่ วนที่ต้องดาเนินการ มาประกอบการพิ จารณาด้ วย
(๒) ร่ วมจัดทาร่ างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการ
จัดทาร่ างแผนพัฒนา
ในการจัดทาร่ างแผนพัฒนา ให้ องค์ การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล องค์ การบริ หารส่ วนตาบล
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นาปั ญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรื อแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรื อชุมชนที่จะดาเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่
หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปั ญหา ความต้องการไปยังองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด และให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
นามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดตามอานาจหน้าที่
(๓) พิจารณาร่ างแผนพัฒนาและร่ างแผนการดาเนินงาน
(๔) ให้ความเห็นชอบร่ างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)
(๕) พิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๖) แต่งตั้งที่ปรึ กษา คณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบตั ิงานตามที่เห็นสมควร
(๗) ในกรณี องค์การบริ หารส่ วนตาบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
มีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บา้ นในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
จัดทาเป็ นโครงการหรื อกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลด้วย
ข้ อ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จดั ทาร่ างแผนพัฒนาให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกาหนด จัดทาร่ างแผนการดาเนินงาน และจัดทาร่ าง
ข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑)
ข้ อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณี จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
“สี แดง” แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๖

หมวด ๒
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้ อ ๑๓ ผูท้ รงคุณวุฒิตอ้ งมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม (๒) ถึง (๗)
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุ จริ ต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้
(๒) เป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นนั้น
(๓) เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น
(๔) เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมในสัญญากับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
ตนเป็ นกรรมการ
(๕) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อถือว่ากระทาการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกตั้งแต่สองปี ขึ้นไปและพ้นโทษมายังไม่ถึง
ห้าปี นับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูท้ รงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
ข้ อ ๑๔ ผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้ อ ๑๕ ผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตาแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ครบวาระการดารงตาแหน่ง
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยืน่ หนังสื อต่อประธานกรรมการที่ตนดารงตาแหน่ง
(๔) คณะกรรมการที่ผทู ้ รงคุณวุฒิดารงตาแหน่งอยูเ่ ห็นว่ามีเหตุอนั ควรและมีมติจานวน
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามให้ออก
(๕) มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓

๗

หมวด ๓
การจัดทาแผนพัฒนา
ข้อ ๑๖ (ยกเลิก) *
ข้ อ ๑๗ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี ให้ดาเนิ นการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่น ส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปั ญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บา้ นหรื อแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
(๒) คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูลนามา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีเพื่อเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(๔) ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ ปี
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล สาหรับองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วผูบ้ ริ หารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมตั ิและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีต่อไป
ข้ อ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี กรณี เทศบาล องค์การบริ หารส่ วนตาบล เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จดั ทาหรื อทบทวนให้แล้วเสร็ จภายในเดือนตุลาคมก่อนปี งบประมาณ
ถัดไป
กรณี องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด ให้จดั ทาหรื อทบทวนให้แล้วเสร็ จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อน
ปี งบประมาณถัดไป
ให้นายอาเภอมีอานาจขยายเวลาการจัดทาหรื อทบวนแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ ปีขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล
นอกจากวรรคสามให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจขยายเวลาการจัดทาหรื อทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปี
ในกรณี ของเทศบาลตาบล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอาจมอบอานาจให้นายอาเภอก็ได้
ในกรณี มีการขยายเวลาการจัดทาหรื อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีตามวรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้าแล้ว ให้จงั หวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
ข้อ ๑๖ ถูกยกเลิก และข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๘

ข้ อ ๑๙ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกจัดทาหรื อร่ วม
จัดทาร่ างแผนพัฒนาได้ โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่ างข้อกาหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกดาเนิ นการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่ างข้อกาหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานแล้วเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(๓) ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิขอ้ กาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
ข้ อ ๒๐ ให้หน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกที่จดั ทาหรื อร่ วมจัดทาร่ างแผนพัฒนาดาเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการจัดทาร่ างแผนพัฒนาตามระเบียบนี้
หมวด ๔
การแก้ไข การเพิม่ เติมหรื อการเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนา
ข้ อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็ นอานาจของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ข้ อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีที่
เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็ นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีที่
เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(๓) ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีที่เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีที่เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล สาหรับองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผูบ้ ริ หารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมตั ิและประกาศใช้ต่อไป
ข้ อ ๒๓ (ยกเลิก)
ข้อ ๒๓ ถูกยกเลิก และข้อ ๒๒ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๙

หมวด ๕
การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ข้ อ ๒๔ ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมตั ิแล้ว และนาไปปฏิบตั ิ รวมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด อาเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กันภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ประกาศใช้และปิ ด
ประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
ข้ อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีเป็ นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้ง
วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบตั ิให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
ข้ อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ นั ตอนดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่ างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ประกาศเป็ นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กันและต้องปิ ดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิ บวัน
ข้ อ ๒๗ แผนการดาเนินงานให้จดั ทาเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรื อได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่ตอ้ งดาเนิ นการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในปี งบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็ นอานาจของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
หมวด ๖
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ข้ อ ๒๘ ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อ ๒๕ และข้อ ๒๗ ถูกแก้ไขเพิ่มเติ มโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐

(๒) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๔) หัวหน้าส่ วนการบริ หารที่คดั เลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผูท้ รงคุณวุฒิที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้ อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั รายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันโดยอย่างน้อยปี ละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบตั ิงานตามที่เห็นสมควร
ข้ อ ๓๐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกดาเนิ นการหรื อร่ วม
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีข้ นั ตอนดาเนิ นการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่ างข้อกาหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกดาเนิ นการ เพื่อเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(๒) ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นพิจารณาอนุมตั ิขอ้ กาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(๓) หน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกดาเนิ นการหรื อร่ วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
(๔) ให้หน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรื อร่ วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดาเนินการซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
(๕) ผู้บริ หารท้ องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่ อสภาท้ องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิ ดเผย
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็ น
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันโดยอย่างน้อยปี ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ข้อ ๒๙(๓) และข้อ ๓๐(๕) ถู กแก้ไขเพิ่มเติ มโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑

ข้ อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่ วนรวมและเพื่อให้การบริ หารงานขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๓๒ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนปฏิบตั ิการ ที่มีอยูเ่ ดิมก่อนวันที่
ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช้ ให้มีผลใช้ได้ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุ นทรวัฒน์
(นายสมชาย สุ นทรวัฒน์)
รัฐมนตรี ช่วยว่าการฯ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศราชกิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ง ลง
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๘๔๘
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ลงวันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้วนั ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เป็ นต้นไป
ข้อ ๑๕ ของระเบียบฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดว่า “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการ
ดาเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ที่มีอยูเ่ ดิมหรื อดาเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บงั คับ ให้มีผล
ใช้บงั คับได้ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก อนุ พงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย

