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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
พ.ศ. 2546
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2541 ใหเปนปจจุบนั
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั
ํ
น้ ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.
2542 มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัตอิ งคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และมาตรา 5
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2546”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใชเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสัง่ อืน่ ใดซึง่ ขัดหรือแยงกับระเบียบนีใ้ หใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา
องคการบริหารสวนตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ ยกเวนกรุงเทพมหานคร
“สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา
สภาองคการบริหารสวนตําบลและสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้
“คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น” หมายความวาคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนา
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องคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้
“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ทีม่ กี ฎหมาย
จัดตัง้
“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ อืน่ ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้
“อําเภอ” หมายความรวมถึงกิง่ อําเภอดวย
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรีในกรณี
ที่เทศบาลมีการบริหารรูปแบบนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรีในกรณีทเ่ี ทศบาลมีการบริหารรูปแบบคณะ
เทศมนตรี นายกเมืองพัทยา คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและผูบ ริหารทองถิน่ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเ ปนหัวหนาประจํากิง่ อําเภอดวย
“แผนพัฒนา” หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน
พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ
“แผนพัฒนาสามป” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลกั ษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึง่ มีความตอเนือ่ งและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา
สามปโดยมีการทบทวนเพือ่ ปรับปรุงเปนประจําทุกป
“แผนปฏิบัติการ” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีแ่ สดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมทีด่ าเนิ
ํ นการจริงทัง้ หมดในพืน้ ทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิน่
ประจําปงบประมาณนัน้
“โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการทีม่ วี ตั ถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ และดําเนินการเพือ่ ใหการพัฒนาบรรลุตามวิสยั ทัศนของ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กาหนดไว
ํ
“การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบตั กิ ารใหถกู ตอง
โดยไมทําใหวตั ถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลีย่ นแปลงไป
“การเพิ่มเติม” หมายความวา การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการทีไ่ มมอี ยูใ นแผนพัฒนาสามป ให
ปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป
“การเปลี่ยนแปลง” หมายความวา การทําใหวตั ถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยน
แปลงไปจากเดิม
“ประชาคม” หมายความวา การรวมตัวกันของชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อ
รวมกันแกไขปญหาหรือกระทําการบางอยางใหบรรลุวตั ถุประสงคภายใตระบบการจัดการทีม่ กี ารเชือ่ มโยงเปน
เครือขาย ซึง่ การจัดองคกรใหเปนไปตามทีท่ างราชการกําหนด
“ประชาคมทองถิ่น” หมายความวาประชาคมจังหวัดสําหรับเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
ประชาคมเมืองสําหรับเขตเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ ประชาคม
ตําบลสําหรับเขตองคการบริหารสวนตําบล
“ประชาคมอําเภอ” หมายความวาประชาคมในเขตอําเภอ
“ประชาคมหมูบาน” หมายความวาประชาคมในเขตหมูบ า น
“ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินจิ ฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ได
ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ใหผวู า ราชการจังหวัดมีอานาจยกเว
ํ
นหรือผอนผันการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัด แลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหาวันนับแตวนั
ที่ยกเวนหรือผอนผัน”
หมวด 1
องคกรจัดทําแผนพัฒนาและองคกรประสานแผนพัฒนา

!
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ขอ 6 องคกรจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย
(1) คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ขอ 7 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย
(1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกคน
กรรมการ
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(3) ปลัดจังหวัด
กรรมการ
(4) หัวหนาสํานักงานจังหวัด
กรรมการ
(5) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กรรมการ
(6)! สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดคัดเลือก
กรรมการ
จํานวนสามคน
(7) ผูทรงคุณวุฒทิ ส่ี ภาองคการบริหารสวนจังหวัด
คัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(8) หัวหนากลุม สงเสริมการปกครองทองถิน่
จังหวัด
กรรมการ
(9) ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดที่คณะ
กรรมการพัฒนาจังหวัดคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
(10) ผูแทนรัฐวิสาหกิจในจังหวัดทีน่ ายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(11) ผูแทนประชาคมจังหวัดที่ประชาคมจังหวัด
คัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(12) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
(13) ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณของ
ผูช ว ยเลขานุการ
องคการบริหารสวนจังหวัด
กรรมการตามขอ 7 (6) (7) (9) (10) และ (11) ใหมวี าระอยูใ นตําแหนงคราวละสองป
และอาจไดรบั การคัดเลือกอีกได
ขอ 8 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ประกอบดวย
(1)! ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ประธานกรรมการ
(2)! หัวหนาสวนการบริหารขององคการบริหาร
สวนจังหวัด
กรรมการ
(3) เจาหนาทีส่ านั
ํ กงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมอบหมาย กรรมการ
(4) ผูแทนประชาคมจังหวัดที่ประชาคมจังหวัด
คัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
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(5) ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
กรรมการและเลขานุการ
(6) เจาหนาทีว่ เิ คราะหนโยบายและแผนหรือ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย
ผูช ว ยเลขานุการ
ขอ 9 องคกรจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ทีม่ ี
กฎหมายจัดตัง้ ประกอบดวย
(1)!คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่
ที่มกี ฎหมายจัดตัง้
(2)!คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ขอ 10 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง ประกอบดวย
(1)! นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยาหรือหัวหนา
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ทีม่ ี
กฎหมายจัดตัง้
ประธานกรรมการ
(2) เทศมนตรีทุกคน รองนายกเทศมนตรีทกุ คน
รองนายกเมืองพัทยาทุกคนหรือผูด ํารง
ตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่
ที่มีกฎหมายจัดตัง้ ทีเ่ ทียบเทาเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเมือง
พัทยาทุกคน
กรรมการ
(3) สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา
หรือสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่
ที่มีกฎหมายจัดตัง้ ทีส่ ภาเทศบาล สภาเมือง
พัทยาหรือสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่
ที่มีกฎหมายจัดตัง้ คัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(4) ผูทรงคุณวุฒทิ ส่ี ภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา
หรือสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ทีม่ ี
กฎหมายจัดตัง้ คัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(5) ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาอําเภอทีค่ ณะ
กรรมการพัฒนาอําเภอคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
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(6) ผูแทนรัฐวิสาหกิจทีน่ ายกเทศมนตรี นายก
เมืองพัทยาหรือหัวหนาผูบ ริหารขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
คัดเลือกจํานวนไมเกินสองคน
กรรมการ
(7) ผูแทนประชาคมเมืองที่ประชาคมเมือง
คัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(8) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
กรรมการ
(9) หัวหนากลุม สงเสริมการปกครองทองถิน่
จังหวัด
กรรมการ
(10) ปลัดอําเภอผูร บั ผิดชอบงานแผนพัฒนาอําเภอ
หรือปลัดอําเภอทีน่ ายอําเภอมอบหมาย
กรรมการ
(11) ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยาหรือพนักงาน
สวนทองถิน่ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่
อื่นที่มีกฎหมายจัดตัง้ ทีเ่ ทียบเทาปลัดเทศบาล
หรือปลัดเมืองพัทยา
กรรมการและเลขานุการ
(12) รองปลัดเทศบาล รองปลัดเมืองพัทยาหรือ
พนักงานสวนทองถิน่ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอืน่ ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ ทีเ่ ทียบเทารอง
ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเมืองพัทยาทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ผูชว ยเลขานุการ
(13) ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหนากองวิชาการและแผนงาน หัวหนางาน
วิเคราะหนโยบายและแผนของเทศบาลหรือ
เมืองพัทยา พนักงานสวนทองถิน่ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่
เทียบเทาผูอ านวยการกองวิ
ํ
ชาการและ
แผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยา หรือ
พนักงานสวนทองถิน่ ทีผ่ บู ริหารทองถิน่
มอบหมายแลวแตกรณี
ผูช ว ยเลขานุการ
กรรมการตามขอ 10 (3) (4) (5) (6) และ (7) ใหมวี าระอยูใ นตําแหนงคราวละสองป
และอาจไดรบั การคัดเลือกอีกได
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ขอ 11 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ประกอบดวย
(1) ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยาหรือพนักงาน
สวนทองถิน่ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่
ที่มีกฎหมายจัดตัง้ ทีเ่ ทียบเทาปลัดเทศบาล
หรือปลัดเมืองพัทยา
ประธานกรรมการ
(2) รองปลัดเทศบาลทุกคน รองปลัดเมืองพัทยา
ทุกคนหรือพนักงานสวนทองถิน่ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่
เทียบเทารองปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเมือง
พัทยาทุกคน
กรรมการ
(3) หัวหนาสวนการบริหารของเทศบาล เมือง
พัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง
กรรมการ
(4) ผูแทนประชาคมเมืองของเทศบาล เมือง
พัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่
ที่มีกฎหมายจัดตัง้ ทีป่ ระชาคมเมืองนัน้
คัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(5) ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหนากองวิชาการและแผนงาน หัวหนางาน
วิเคราะหนโยบายและแผนของเทศบาลหรือ
เมืองพัทยา หรือพนักงานสวนทองถิน่ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งที่เทียบเทาผูอ านวยการกองวิ
ํ
ชาการและ
แผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยา หรือ
พนักงานสวนทองถิน่ ทีผ่ บู ริหารทองถิน่ มอบ
หมายแลวแตกรณี
กรรมการและเลขานุการ
ขอ 12 องคกรจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย
(1)!คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
(2)!คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
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ขอ 13 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย
(1) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล
ประธานกรรมการ
(2) กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ทุกคน
กรรมการ
!
(3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่สภา
!
องคการบริหารสวนตําบลคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
(4) ผูทรงคุณวุฒทิ ส่ี ภาองคการบริหารสวน
ตําบลคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(5) ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาอําเภอทีค่ ณะ
กรรมการพัฒนาอําเภอคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(6) ผูแทนรัฐวิสาหกิจทีป่ ระธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลคัดเลือกจํานวน
ไมเกินสองคน
กรรมการ
(7) ผูแทนประชาคมตําบลทีป่ ระชาคมตําบล
คัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
(8) กํานันในพืน้ ทีอ่ งคการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
!
(9) ผูใหญบา นในพืน้ ทีอ่ งคการบริหารสวนตําบล
ที่คัดเลือกกันเองจํานวนไมเกินสามคน
กรรมการ
(10) ผูแทนหัวหนากลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด
กรรมการ
(11) ปลัดอําเภอผูร บั ผิดชอบประจําตําบล
กรรมการ
(12) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการและเลขานุการ
(13) หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หรือผูท ป่ี ระธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
ผูช ว ยเลขานุการ
กรรมการตามขอ 13 (3) (4) (5) (6) (7) และ (9) ใหมวี าระอยูใ นตําแหนงคราวละสองป
และอาจไดรบั การคัดเลือกอีกได
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ขอ 14 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ประกอบดวย
(1)! ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ประธานกรรมการ
(2)! รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนา
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลและ
หัวหนาสวนการบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบลทุกสวน
กรรมการ
(3)!ผูมีความรูด า นการจัดทําแผนพัฒนาที่
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลคัดเลือกจํานวนไมเกินสามคน
กรรมการ
(4)!ผูแทนประชาคมตําบลทีป่ ระชาคมตําบล
คัดเลือกจํานวนสองคน
กรรมการ
(5) พนักงานสวนตําบลทีป่ ระธานกรรมการ
!
บริหารองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
ขอ 15 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีอานาจหน
ํ
าที่ ดังนี้
(1)!กําหนดแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผังเมือง ปญหาของทองถิน่ และใหคํา
ปรึกษาหารือเกีย่ วกับการพัฒนาทองถิน่
(2)!รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเกีย่ วกับ
การจัดทํารางแผนพัฒนา
(3) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนปฏิบัติการ
(4) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 29(2)
(5) พิจารณาใหขอ คิดเห็นเกีย่ วกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
!
(6) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอืน่ เพือ่ ชวยปฏิบตั งิ านตามทีเ่ ห็นสมควร
(7) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่
ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนในทองถิน่ และจัดทํา
เปนโครงการหรือกิจกรรมเพือ่ ประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดวย
ขอ 16 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ มีหนาทีจ่ ดั ทํารางแผนพัฒนาให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนดจัดทํารางแผนปฏิบตั กิ ารและจัดทําราง
ขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 29 (1)
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!
!
!
!

!

ขอ 17 ในเขตจังหวัดหนึ่งใหมีองคกรประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
(2) คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ
ขอ 18 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1)! นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ประธานกรรมการ
(2) ผูแทนนายกเทศมนตรีที่คัดเลือกกันเอง
จํานวนสามคน
กรรมการ
(3) นายกเมืองพัทยาเฉพาะจังหวัดชลบุรีและ/หรือ
หัวหนาผูบ ริหารขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะจังหวัด
ที่ต้ังขององคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้
กรรมการ
(4) ผูแทนประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลทีค่ ดั เลือกกันเอง
จํานวนสามคน
กรรมการ
(5) ผูแทนปลัดเทศบาลทีค่ ดั เลือกกันเอง
จํานวนสามคน
กรรมการ
(6)! ปลัดเมืองพัทยาเฉพาะจังหวัดชลบุรีและ/หรือ
พนักงานสวนทองถิน่ ขององคกรปกครอง
! สวนทองถิน่ อืน่ ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ ทีเ่ ทียบเทา
! ปลัดเทศบาลหรือปลัดเมืองพัทยาเฉพาะ
! จังหวัดที่ต้ังขององคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้
กรรมการ
(7) ผูแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบลที่
คัดเลือกกันเองจํานวนสามคน
กรรมการ
(8) ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดที่
คัดเลือกกันเองจํานวนสามคน
กรรมการ
(9) ผูเชี่ยวชาญดานการผังเมืองที่
ผูวาราชการจังหวัดคัดเลือก
กรรมการ
(10)! ผูแทนประชาคมจังหวัดทีค่ ดั เลือกกันเอง
จํานวนสามคน
กรรมการ
(11) หัวหนาสํานักงานจังหวัด
กรรมการ
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(12) หัวหนากลุม สงเสริมการปกครองทองถิน่
จังหวัด
กรรมการ
(13) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูวาราชการจังหวัด
คัดเลือกจํานวนสองคน
กรรมการ
(14) ผูแทนสถาบันการศึกษาทีผ่ วู า ราชการ
จังหวัดคัดเลือกจํานวนสองคน
กรรมการ
(15) ผูแทนรัฐวิสาหกิจที่ผูวาราชการจังหวัด
คัดเลือกจํานวนสองคน
กรรมการ
(16) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
(17)! หัวหนาฝายนโยบายและแผน
สํานักงานจังหวัด
กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
ใหผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูว า ราชการจังหวัดทีไ่ ดรบั มอบหมายเปนทีป่ รึกษาของ
คณะกรรมการ
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอานาจหน
ํ
าทีด่ ําเนินการจัดใหมกี ารคัดเลือกกรรมการตามขอ 18 (2) (4)
(5) (7) (8) และ (10) และคัดเลือกกรรมการตามขอ 18 (9) (13) (14) และ (15 )โดยใหกรรมการดังกลาวมีวาระอยู
ในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรบั การคัดเลือกอีกได และใหผวู า ราชการจังหวัดเปนผูป ระกาศแตงตัง้
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
ขอ 19 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1)!กําหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ในเขตจังหวัด
(2)!ประสานยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ในเขตจังหวัดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดและอําเภอ
(3)!ตรวจสอบ วิเคราะหและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ กับแผน
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเขตจังหวัด
(4)!ใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและรางแผนพัฒนาสามปขององคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบลและองคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ทีม่ ี
กฎหมายจัดตัง้ ทั้งนี้ อาจมอบอํานาจการใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
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และรางแผนพัฒนาสามปของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลใหกบั คณะอนุกรรมการประสานแผน
พัฒนาทองถิน่ ระดับอําเภอได
(5)!รวบรวมขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ ใชประโยชนในการประสานแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ภายในเขตจังหวัด
(6)!สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิน่ ระดับอําเภอ
รวมทั้งแตงตัง้ คณะอนุกรรมการอืน่ หรือคณะทํางานเพือ่ ชวยปฏิบตั งิ านตามทีเ่ ห็นสมควร
ขอ 20 คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ ประกอบดวย
(1) นายอําเภอ
ประธานอนุกรรมการ
!
(2) สมาชิกสภาจังหวัดในเขตอําเภอทุกคน
อนุกรรมการ
!
(3) นายกเทศมนตรีทกุ เทศบาลในเขตอําเภอ
อนุกรรมการ
!
(4) ผูแทนประธานกรรมการบริหารองคการ
!
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอทีค่ ดั เลือก
!
กันเองจํานวนไมเกินหกคน
อนุกรรมการ
!
(5) ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาอําเภอทีค่ ดั เลือก
!
กันเองจํานวนสามคน
อนุกรรมการ
!
(6) ผูทรงคุณวุฒทิ น่ี ายอําเภอคัดเลือกจํานวน
ไมเกินสามคน
อนุกรรมการ
!
(7) ผูแทนประชาคมอําเภอทีค่ ดั เลือกกันเอง
!
จํานวนสามคน
อนุกรรมการ
!
(8) ผูแทนรัฐวิสาหกิจที่นายอําเภอคัดเลือก
!
จํานวนสองคน
อนุกรรมการ
(9) ผูเชี่ยวชาญดานการผังเมืองที่
นายอําเภอคัดเลือก
อนุกรรมการ
(10) ผูที่นายอําเภอมอบหมาย
อนุกรรมการและเลขานุการ
!
(11) ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย อนุกรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาทีด่ ําเนินการจัดใหมกี ารคัดเลือกอนุกรรมการตามขอ 20 (5)
และ (7) และคัดเลือกอนุกรรมการตามขอ 20 (6) (8) และ (9) โดยอนุกรรมการดังกลาวมีวาระอยูใ น
ตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรบั การคัดเลือกอีกได และใหนายอําเภอเปนผูป ระกาศแตงตัง้
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คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอแลวรายงานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิน่
ขอ 21 คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอมีอํานาจหนาทีช่ ว ยเหลือ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นในการดําเนินการ ดังนี้
(1)!ตรวจสอบ วิเคราะหและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเขต
อําเภอ
(2)!จัดทําความคิดเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาและรางแผนพัฒนาสามปของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอตามที่
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นมอบหมาย
(3)!ใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและรางแผนพัฒนาสามปตามที่
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นมอบอํานาจ
(4)!รวบรวมขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ ใชประโยชนในการประสานแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ภายในเขตอําเภอ
(5)!ดําเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิน่ มอบหมาย
ขอ 22 การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิน่ และคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิน่
ระดับอําเภอตองมีกรรมการหรืออนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการหรืออนุกรรมการ
ทั้งหมดแลวแตกรณีจงึ จะเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการเปนประธานในทีป่ ระชุม ถาประธานกรรมการ
ประธานอนุกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ใหรองประธานกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ
เปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไมมีรองประธานกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ ใหกรรมการ อนุกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการ อนุกรรมการคนหนึง่ เปนประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมใหถอื เสียงขางมาก กรรมการ อนุกรรมการคนหนึง่ ใหมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด
หมวด 2
ผูท รงคุณวุฒิ
ขอ 23 ผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติตาม (1) และไมมีลักษณะตองหามตาม (2) ถึง (7)
ดังตอไปนี้
(1)!เปนผูมีความรูความสามารถ ซือ่ สัตย สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได
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(2) เปนสมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ นัน้
(3) เปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้
(4) เปนผูมีสวนไดเสียไมวา ทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่ตนเปนกรรมการหรืออนุกรรมการ
(5) ติดยาเสพติดใหโทษ
(6) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาทีห่ รือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ
(7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาคุ
ํ กตัง้ แตสองปขน้ึ ไปและพนโทษมายังไมถงึ
หาปนับถึงวันที่ไดรับแตงตั้งใหดารงตํ
ํ าแหนงผูทรงคุณวุฒิ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
ขอ 24 ผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรบั การคัดเลือกอีกได
ขอ 25 ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึง่ ดังตอไปนี้
(1) ครบวาระการดํารงตําแหนง
!
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการทีต่ นดํารงตําแหนง
(4) คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีผ่ ทู รงคุณวุฒดิ ารงตํ
ํ าแหนงอยูเ ห็นวามีเหตุอนั ควรและมี
มติจํานวนไมนอ ยกวาสองในสามใหออก
(5)!มีลักษณะตองหามตามขอ 23
หมวด 3
การจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ขอ 26 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดาเนิ
ํ นการตามระเบียบนี้ โดยมีขน้ั ตอน
ดําเนินการ ดังนี้
(1)!คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมเพื่อทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวของจากประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจทีเ่ กีย่ วของเพือ่ นํามากําหนดแนวทาง
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
!
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา
วิเคราะหเพือ่ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่
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!
(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเพื่อใหผูบริหารทองถิน่ เสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิน่ หรือเสนอคณะอนุกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิน่ ระดับอําเภอในกรณีทม่ี กี ารมอบอํานาจ
!
(4) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีทม่ี กี ารมอบอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจากผูบ ริหารทองถิน่
!
หากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิน่ หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีทม่ี กี ารมอบอํานาจไมเห็นชอบ ใหสงรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นพรอม
ชี้แจงเหตุผลใหผูบ ริหารทองถิน่ ทราบภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จากผูบ ริหารทองถิน่
!
(5) ผูบริหารทองถิ่นนํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทีค่ ณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีทม่ี กี ารมอบอํานาจที่พิจารณาแลว
ตามขอ 26 (4) เสนอขอรับอนุมตั จิ ากสภาทองถิน่
!
(6) สภาทองถิ่นพิจารณาอนุมตั ริ า งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาภายในกําหนดสามสิบวันนับแต
! วันทีไ่ ดรบั รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจากผูบ ริหารทองถิน่ และเมือ่ อนุมตั แิ ลวผูบ ริหารทองถิน่ ประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
หากสภาทองถิ่นไมอนุมัติใหสงรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอมชี้แจงเหตุผลใหผูบริหาร
ทองถิ่นทราบเพื่อเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวแจงผลการพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่นทราบภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั รางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจากผูบ ริหารทองถิน่ ความเห็นของผูว า ราชการ
จังหวัดถือเปนทีส่ ดุ
ในกรณีของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล ผูว า ราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให
นายอําเภอพิจารณาได
ขอ 27 การจัดทําแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขน้ั ตอนดําเนินการ ดังนี้
(1)!คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่นกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให
สอดคลองกับวิสยั ทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทัง้ สอดคลองกับ
ปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา
ความตองการและขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
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(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิน่ หรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิน่ ระดับอําเภอ
ในกรณีทม่ี กี ารมอบอํานาจ
!
(4) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีทม่ี กี ารมอบอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามปภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั รางแผนพัฒนาสามปจากผูบ ริหารทองถิน่
!
ถาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิน่ หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีทม่ี กี ารมอบอํานาจไมเห็นชอบ ใหสงรางแผนพัฒนาสามปพรอมชี้แจงเหตุผลให
ผูบริหารทองถิ่นทราบภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั รางแผนพัฒนาสามปจากผูบ ริหารทองถิน่
(5) ผูบริหารทองถิน่ นํารางแผนพัฒนาสามปที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีทม่ี กี ารมอบอํานาจทีพ่ จิ ารณาแลวตาม
ขอ 27 (4) เสนอขอรับอนุมตั จิ ากสภาทองถิน่
!
(6) สภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ด
! รับรางแผนพัฒนาสามปจากผูบ ริหารทองถิน่ และเมือ่ อนุมตั แิ ลวผูบ ริหารทองถิน่ ประกาศใชแผนพัฒนาสามป
ในกรณีที่สภาทองถิ่นไมอนุมัติใหสงรางแผนพัฒนาสามปพรอมชี้แจงเหตุผลใหผูบริหาร
ทองถิ่นทราบเพื่อเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวแจงผลการพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่นทราบภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั รางแผนพัฒนาสามปจากผูบ ริหารทองถิน่ ความเห็นของผูว า ราชการจังหวัด
ถือเปนทีส่ ดุ
ในกรณีของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล ผูว า ราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให
นายอําเภอพิจารณาได
ขอ 28 แผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถนุ ายนกอน
งบประมาณประจําป
ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปแลวรายงานกระทรวง
มหาดไทยทราบ
ในกรณีของเทศบาลผูว า ราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได เมือ่ มีการขยายเวลา
ใหแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล อํานาจของผูว า ราชการจังหวัดตามวรรคสองใหเปนอํานาจ
ของนายอําเภอแลวแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
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ขอ 29 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทําหรือรวม
จัดทํารางแผนพัฒนาได โดยมีขน้ั ตอนการดําเนินการ ดังนี้
(1)!คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ จัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานทีจ่ ะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพือ่ เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น
(2)!คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขาย
และรายละเอียดของงานแลวเสนอผูบ ริหารทองถิน่
(3)!ผูบริหารทองถิน่ พิจารณาอนุมตั ขิ อ กําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน
การดําเนินการเพือ่ ใหไดมาซึง่ หนวยงานหรือบุคคลภายนอกเพือ่ จัดทําหรือรวมจัดทํา
รางแผนพัฒนาใหดาเนิ
ํ นการตามกฎหมายหรือระเบียบทีเ่ กีย่ วของวาดวยการนัน้
ขอ 30 ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกทีจ่ ดั ทําหรือรวมจัดทํารางแผนพัฒนาดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการจัดทํารางแผนพัฒนาตามระเบียบนี้
หมวด 4
การแกไข การเพิม่ เติมหรือการเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนา
ขอ 31 การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบ ริหารทองถิน่
ขอ 32 การเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1)!คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ จัดทํารางแผนพัฒนาสามปที่
เพิ่มเติมหรือรางแผนพัฒนาสามปที่เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิน่
(2)!คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือรางแผน
พัฒนาสามปที่เปลี่ยนแปลงเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีทม่ี กี ารมอบอํานาจ
(3)!ใหนําขอ 27 (4) ถึง (6) มาใชโดยอนุโลม
ขอ 33 การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดาเนิ
ํ นการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1)!คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ จัดทํารางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่

18

(2)!คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอในกรณีทม่ี กี ารมอบอํานาจ
(3)!ใหนําขอ 26 (4) ถึง (6) มาใชโดยอนุโลม
หมวด 5
การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ขอ 34 ใหผูบริหารทองถิน่ ประกาศใชแผนพัฒนาทีไ่ ดรบั การอนุมตั แิ ลวและนําไปปฏิบตั ิ
รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ คณะกรรมการประสานแผน
พัฒนาทองถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิน่ ระดับอําเภอ ในสวนทีเ่ กีย่ วของและประกาศให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทัว่ กันภายในสิบหาวันนับแตวนั ทีป่ ระกาศใช และติดประกาศโดยเปดเผยไมนอ ย
กวาสามสิบวัน แลวใหจงั หวัดจัดสงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
ขอ 35 ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป รวมทัง้ จัดหาแหลงงบประมาณอืน่ เพือ่ ใหมกี ารปฏิบตั ติ ามแผนงาน โครงการทีก่ าหนดไว
ํ
ในแผน
พัฒนาสามป
ขอ 36 การจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารใหดาเนิ
ํ นการตามระเบียบนี้ โดยมีขน้ั ตอนดําเนินการ ดังนี้
(1)!คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอืน่ ๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ แลวจัดทํารางแผนปฏิบตั กิ าร เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิน่
(2)!คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนปฏิบัติการ แลวเสนอผูบ ริหารทองถิน่
ประกาศเปนแผนปฏิบัติการ ทัง้ นีใ้ หปด ประกาศแผนปฏิบตั กิ ารภายในสิบหาวันนับแตวนั ทีป่ ระกาศ เพื่อให
ประชาชนในทองถิน่ ทราบโดยทัว่ กันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
ขอ 37 แผนปฏิบัติการใหจดั ทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น หรือภายใน
สามสิบวันนับแตวนั ทีอ่ นุมตั ใิ หเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาสามปเพือ่ ใหดําเนิน โครงการในป
งบประมาณนัน้
ผูวาราชการจังหวัดมีอานาจขยายเวลาการจั
ํ
ดทําแผนปฏิบตั กิ ารตามวรรคหนึง่ สําหรับเทศบาล
ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได เมือ่ มีการขยายเวลาใหแจงจังหวัดทราบ
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ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล อํานาจของผูว า ราชการจังหวัดตามวรรคสองใหเปนอํานาจ
ของนายอําเภอ
การแกไขแผนปฏิบัติการเปนอํานาจของผูบ ริหารทองถิน่
หมวด 6
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขอ 38 ใหผูบริหารทองถิน่ แตงตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิน่ ประกอบดวย
(1) ประธานสภาทองถิ่น
ประธานคณะกรรมการ
!
(2) ผูแทนสมาชิกสภาทองถิน่ ทีค่ ดั เลือกกันเอง
!
จํานวนสองคน
กรรมการ
!
(3) ผูแทนประชาคมทองถิน่ ทีค่ ดั เลือกกันเอง
!
จํานวนสองคน
กรรมการ
(4) ผูแทนหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทีส่ ภาทองถิน่
คัดเลือกจํานวนสองคน
กรรมการ
(5) ผูแทนฝายบริหารทีค่ ดั เลือกกันเอง
จํานวนสองคน
กรรมการ
(6) ผูทรงคุณวุฒทิ ส่ี ภาทองถิน่ คัดเลือก
จํานวนสองคน
กรรมการ
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาทีเ่ ลขานุการของคณะกรรมการ
ขอ 39 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอานาจหน
ํ
าที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3)!รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิน่ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถิน่ ทราบโดยทัว่ กัน อยางนอยปละหนึง่ ครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปทง้ั นีใ้ หตดิ ประกาศ
โดยเปดเผยไมนอ ยกวาสามสิบวัน
(4)!แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพือ่ ชวยปฏิบตั งิ านตามทีเ่ ห็นสมควร
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ขอ 40 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพือ่ ใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดตามความเหมาะสม
!

บทเฉพาะกาล

!
!
ขอ 41 ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาหาป (พ.ศ. 2545 – 2549) และแผนพัฒนา
ประจําป ทีม่ อี ยูเ ดิมกอนวันทีร่ ะเบียบนีม้ ผี ลในการประกาศใช ใหมผี ลใชตอ ไปได
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

(ลงชื่อ) ประชา มาลีนนท
(นายประชา มาลีนนท)
รัฐมนตรีชว ยวาการฯ ปฏิบตั ริ าชการแทน
รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย

•! ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 120 ตอนพิเศษ 55 ง ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2546

สําเนาถูกตอง

(นายธีระรัตน วงษจกั ร)
เจาหนาทีว่ เิ คราะหนโยบายและแผน 6 ว

