ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

**********************
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมือง
พัทยา องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ” หมายความว่า คณะกรรมการ
สนับสนุนการ จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
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“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ” หมายความว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“อาเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอาเภอด้วย
“ผู้บริหารท้องถิ่น ” หมายความว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“สมาชิกสภาท้องถิ่น ” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“นายอาเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอด้วย
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง
*** “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานัก หัวหน้า
สานัก ผู้อานวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตาแหน่ง
ดังกล่าว
***
“พนักงานส่วนท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตาบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
*** “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
**
“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” (ยกเลิก)
**
“แผนพัฒนาท้องถิ่น ” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
กาหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
***แก้ไขโดยข้อ 3 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561***
“แผนการดาเนินงาน” หมายความว่า แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
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***
“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
***ยกเลิกและให้ใช้ข้อความใหม่นี้แทน โดยข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561***
“การแก้ไข ” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น หรือแผนการ
ดาเนินงานให้ถูกต้องโดยไม่ทาให้วัตถุประสงค์และสาระสาคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป
**
“การเพิ่มเติม” (ยกเลิก)
**
“การเปลี่ยนแปลง” (ยกเลิก)
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้
เป็นไปตาม ระเบียบนี้ได้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน
ข้อ ๖ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับ
ระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวด ๑
องค์กรจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
__________________
ข้อ ๗ องค์กรจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน
กรรมการ
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน กรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน กรรมการ
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
กรรมการ
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
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(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
*** กรรมการตามข้อ 8 (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้
***ยกเลิกและให้ใช้ข้อความใหม่นี้แทน โดยข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561***
ข้อ ๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
(๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจานวนสามคน
กรรมการ
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน
กรรมการและเลขานุการ
(๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
*** กรรมการตามข้อ9 (๓) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้
***ยกเลิกและให้ใช้ข้อความใหม่นี้แทน โดยข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561***
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
(ก) อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดาเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน
ในการนาประเด็นข้างต้นมาจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคานึงถึง
สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย
(๒) ร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในการจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นาปัญหาความต้องการจาก
กองวิชาการและแผนงาน
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แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดาเนินการเองได้มาพิจารณา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามอานาจหน้าที่
(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดาเนินงาน
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร
(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตาบล ให้คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ตาบลมีหน้าที่ ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและจัดทาเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทาแผนพัฒนา ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน
ตาบลด้วย
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกาหนด จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
และจัดทาร่างข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑)
ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติ หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
หมวด ๒
ผู้ทรงคุณวุฒิ
___________________
ข้อ ๑๓ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) ถึง (๗)
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้
(๒) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น
(๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
กองวิชาการและแผนงาน
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(๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตน
เป็นกรรมการ
(๕) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปและพ้นโทษมายังไม่ถึง
ห้าปีนับถึง วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
*** ข้อ ๑๔ ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้
***ยกเลิกและให้ใช้ข้อความใหม่นี้แทน โดยข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561***
ข้อ ๑๕ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ครบวาระการดารงตาแหน่ง
(๒) ตาย
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการที่ตนดารงตาแหน่ง
(๔) คณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิดารงตาแหน่งอยู่เห็นว่ามีเหตุอันควรและมีมติจานวนไม่น้อย
กว่าสอง ในสามให้ออก
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓

หมวด ๓
การจัดทาแผนพัฒนา
___________________
**
**

ข้อ ๑๖ ยกเลิก
ข้อ ๑๗ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามา
กาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนามา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
กองวิชาการและแผนงาน
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เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
**
ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองพัทยาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทาหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทาหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน
ก่อนปีงบประมาณถัดไป
ให้นายอาเภอมีอานาจขยายเวลาการจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจขยายเวลาการจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ในกรณีของเทศบาลตาบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอานาจให้นายอาเภอก็ได้
ในกรณีการขยายเวลาการจัดทาหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสาม วรรคสี่และ
วรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
ข้อ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทาหรือร่วม
จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกาหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทาหรือร่วมจัดทาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ดาเนินการตามขั้นตอน และวิธีการจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบนี้
หมวด ๔
การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
___________________
ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
*** เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อาเภอ
และจังหวัดทราบด้วย
กองวิชาการและแผนงาน
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***ให้เพิ่มความวรรคสอง โดยข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561***
*** “ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้อถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”
***ยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561***
*** “ ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”
*** “ ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการ
พระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”
***ให้เพิ่มข้อความเป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 โดยข้อ 10 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561***
*** ข้อ ๒๓ ยกเลิก
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หมวด ๕
การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
__________________
ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
**
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ
ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
**
ข้อ ๒๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
หมวด ๖
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
___________________
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
กองวิชาการและแผนงาน
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(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
*** กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้
***ยกเลิกความใน (3) และให้ใช้ความนี้แทน โดยข้อ 11 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561***
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
***
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
***ยกเลิกความใน (3) และให้ใช้ความนี้แทน โดยข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561***
ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือ
ร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดาเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
***
“(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”
***ยกเลิกความใน (5) และให้ใช้ความนี้แทน โดยข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561***
กองวิชาการและแผนงาน
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ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๒5 กันยายน พ.ศ. ๒๕61
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 122 ตอนพิเศษ 115 ง วันที่
17 ตุลาคม 2548 หน้า 46-57
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59
2.1 ข้อ 15 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดาเนินงาน การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ที่มีอยู่เดิมหรือดาเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับ
ได้ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2.2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 218 ง วันที่ 28 กันยายน
2559 ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2559 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 246 ง วันที่ 3 ตุลาคม 2561

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลเมืองเมืองพล หน้า

11

