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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทํ าและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. 2546

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ใหเปนปจจุบัน

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกํ าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542    มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540     มาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496    มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และมาตรา 5
แหงพระราชบัญญัติสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว ดังน้ี

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํ าและประสานแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546”

ขอ 2 ระเบียบน้ีใชเมื่อพนกํ าหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
       บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคํ าส่ังอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน

ขอ 4 ในระเบียบน้ี
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา

องคการบริหารสวนตํ าบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ยกเวนกรุงเทพมหานคร
   “สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล  สภาเมืองพัทยา
สภาองคการบริหารสวนตํ าบลและสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง

“คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวาคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนา
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องคการบริหารสวนตํ าบลและคณะกรรมการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ําแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํ าแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํ าแผนพัฒนาเทศบาล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ําแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํ าแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตํ าบลและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํ าแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมาย
จัดต้ัง

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนต ําบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง
       “อํ าเภอ” หมายความรวมถึงก่ิงอํ าเภอดวย
       “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด   นายกเทศมนตรีในกรณี
ท่ีเทศบาลมีการบริหารรูปแบบนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรีในกรณีท่ีเทศบาลมีการบริหารรูปแบบคณะ
เทศมนตรี นายกเมืองพัทยา  คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบลและผูบริหารทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
      “นายอํ าเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอํ าเภอผูเปนหัวหนาประจํ าก่ิงอํ าเภอดวย
      “แผนพัฒนา” หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป

“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีกํ าหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน
พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอํ าเภอ
          “แผนพัฒนาสามป” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกํ าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดทํ าขึ้นส ําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา
สามปโดยมีการทบทวนเพือ่ปรับปรุงเปนประจํ าทุกป
    “แผนปฏิบัติการ” หมายความวา แผนการดํ าเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดํ าเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประจํ าปงบประมาณน้ัน

      “โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และดํ าเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ก ําหนดไว
      “การแกไข”  หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการใหถูกตอง
โดยไมทํ าใหวัตถุประสงคและสาระสํ าคัญเดิมเปล่ียนแปลงไป
      “การเพิ่มเติม”  หมายความวา การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการท่ีไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป ให
ปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป
      “การเปลี่ยนแปลง”  หมายความวา การทํ าใหวัตถุประสงคและสาระสํ าคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยน
แปลงไปจากเดิม
      “ประชาคม”  หมายความวา การรวมตัวกันของชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อ
รวมกันแกไขปญหาหรือกระทํ าการบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงคภายใตระบบการจัดการท่ีมีการเช่ือมโยงเปน
เครือขาย ซ่ึงการจัดองคกรใหเปนไปตามท่ีทางราชการกํ าหนด
       “ประชาคมทองถ่ิน”  หมายความวาประชาคมจังหวัดสํ าหรับเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
ประชาคมเมืองสํ าหรับเขตเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ประชาคม
ตํ าบลสํ าหรับเขตองคการบริหารสวนตํ าบล
        “ประชาคมอํ าเภอ”  หมายความวาประชาคมในเขตอํ าเภอ
        “ประชาคมหมูบาน”  หมายความวาประชาคมในเขตหมูบาน

“ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํ านาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี และใหมีอํ านาจกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือดํ าเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบนี้ได

ในกรณีท่ีมีเหตุจํ าเปน ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํ านาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบน้ี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัด แลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหาวันนับแตวัน
ท่ียกเวนหรือผอนผัน”

     หมวด 1
องคกรจัดทํ าแผนพัฒนาและองคกรประสานแผนพัฒนา

       ขอ 6 องคกรจัดทํ าแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย
       (1) คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
       (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํ าแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอ 7 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย
!       (1)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด                           ประธานกรรมการ

!  (2)  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทุกคน             กรรมการ
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      (3)  ปลัดจังหวัด                                  กรรมการ

(4)  หัวหนาส ํานักงานจังหวัด                                       กรรมการ
                  (5)  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด                                กรรมการ

(6)! สมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ี
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดคัดเลือก

       จํ านวนสามคน                         กรรมการ
(7)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

            คัดเลือกจํ านวนสามคน                       กรรมการ
       (8)  หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
                               จังหวัด                                                                 กรรมการ
       (9)  ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดท่ีคณะ

       กรรมการพัฒนาจังหวัดคัดเลือกจํ านวนสามคน      กรรมการ
                        (10) ผูแทนรัฐวิสาหกิจในจังหวัดท่ีนายกองคการ

       บริหารสวนจังหวัดคัดเลือกจํ านวนสามคน              กรรมการ
       (11) ผูแทนประชาคมจังหวัดที่ประชาคมจังหวัด
                                คัดเลือกจํ านวนสามคน         กรรมการ
       (12) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด                             กรรมการและเลขานุการ
      (13) ผูอํ านวยการกองแผนและงบประมาณของ
                                องคการบริหารสวนจังหวัด                                      ผูชวยเลขานุการ

กรรมการตามขอ 7 (6) (7) (9) (10) และ (11) ใหมีวาระอยูในตํ าแหนงคราวละสองป
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได

ขอ 8 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ประกอบดวย

(1)! ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด                             ประธานกรรมการ
(2)! หัวหนาสวนการบริหารขององคการบริหาร

 สวนจังหวัด                                         กรรมการ
      (3)   เจาหนาท่ีสํ านักงานโยธาธิการและผังเมือง
             จังหวัดที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมอบหมาย    กรรมการ

(4)  ผูแทนประชาคมจังหวัดที่ประชาคมจังหวัด
                   คัดเลือกจํ านวนสามคน                                         กรรมการ
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(5)  ผูอํ านวยการกองแผนและงบประมาณ                       กรรมการและเลขานุการ

      (6)  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนหรือ
                  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดท่ี

           นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย           ผูชวยเลขานุการ
 ขอ 9 องคกรจัดทํ าแผนพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมี

กฎหมายจัดต้ัง ประกอบดวย
(1)!คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน

ท่ีมกีฎหมายจัดต้ัง
(2)!คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ําแผนพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ขอ 10 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน

ท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ประกอบดวย
(1)! นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยาหรือหัวหนา

                                ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมี
                        กฎหมายจัดต้ัง                           ประธานกรรมการ

(2)  เทศมนตรีทุกคน รองนายกเทศมนตรีทุกคน
                               รองนายกเมืองพัทยาทุกคนหรือผูดํ ารง

                        ตํ าแหนงในองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
                        ท่ีมีกฎหมายจัดต้ังท่ีเทียบเทาเทศมนตรี

                           รองนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเมือง
                          พัทยาทุกคน                                           กรรมการ

(3)  สมาชกิสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา
                 หรือสมาชกิสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน

      ท่ีมีกฎหมายจัดต้ังท่ีสภาเทศบาล  สภาเมือง
      พัทยาหรือสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
      ท่ีมีกฎหมายจัดต้ังคัดเลือกจํ านวนสามคน                กรรมการ

         (4)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา
                              หรือสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมี
                              กฎหมายจัดต้ังคัดเลือกจํ านวนสามคน                     กรรมการ

                 (5)  ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาอํ าเภอท่ีคณะ
                 กรรมการพัฒนาอํ าเภอคัดเลือกจํ านวนสามคน         กรรมการ
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     (6)   ผูแทนรัฐวิสาหกิจท่ีนายกเทศมนตรี นายก

                   เมืองพัทยาหรือหัวหนาผูบริหารขององคกร
                   ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

             คัดเลือกจํ านวนไมเกินสองคน               กรรมการ
     (7)   ผูแทนประชาคมเมืองที่ประชาคมเมือง

                         คัดเลือกจํ านวนสามคน         กรรมการ
            (8)    โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด                               กรรมการ
            (9)    หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
                    จังหวัด                                  กรรมการ

        (10)   ปลัดอํ าเภอผูรับผิดชอบงานแผนพัฒนาอํ าเภอ
                         หรือปลัดอํ าเภอท่ีนายอํ าเภอมอบหมาย                  กรรมการ

 (11)   ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยาหรือพนักงาน
                                 สวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

                         อ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังท่ีเทียบเทาปลัดเทศบาล
                         หรือปลัดเมืองพัทยา                       กรรมการและเลขานุการ

      (12)   รองปลัดเทศบาล รองปลัดเมืองพัทยาหรือ
                            พนักงานสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
                            ทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังท่ีเทียบเทารอง
                            ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเมืองพัทยาท่ีไดรับ

                มอบหมาย                                ผูชวยเลขานุการ
           (13)   ผูอํ านวยการกองวิชาการและแผนงาน

                            หัวหนากองวิชาการและแผนงาน  หัวหนางาน
                            วิเคราะหนโยบายและแผนของเทศบาลหรือ
                            เมืองพัทยา พนักงานสวนทองถ่ินขององคกร
                            ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่
                            เทียบเทาผูอํ านวยการกองวิชาการและ
                            แผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยา หรือ
                            พนักงานสวนทองถ่ินท่ีผูบริหารทองถ่ิน

                     มอบหมายแลวแตกรณี                                        ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ 10 (3) (4) (5) (6) และ (7)  ใหมีวาระอยูในตํ าแหนงคราวละสองป

และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
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ขอ 11 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ําแผนพัฒนาเทศบาล เมืองพัทยาหรือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ประกอบดวย
  (1) ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยาหรือพนักงาน
        สวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน

              ท่ีมีกฎหมายจัดต้ังท่ีเทียบเทาปลัดเทศบาล
              หรือปลัดเมืองพัทยา               ประธานกรรมการ

  (2) รองปลัดเทศบาลทุกคน  รองปลัดเมืองพัทยา
       ทุกคนหรือพนักงานสวนทองถ่ินขององคกร

                ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่
                      เทียบเทารองปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเมือง
                      พัทยาทุกคน                                      กรรมการ

          (3) หัวหนาสวนการบริหารของเทศบาล เมือง
                              พัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน

                      ท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง                             กรรมการ
  (4) ผูแทนประชาคมเมืองของเทศบาล เมือง

                พัทยาหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
                      ท่ีมีกฎหมายจัดต้ังท่ีประชาคมเมืองน้ัน
                      คัดเลือกจํ านวนสามคน          กรรมการ

  (5) ผูอํ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
                หัวหนากองวิชาการและแผนงาน หัวหนางาน

                      วิเคราะหนโยบายและแผนของเทศบาลหรือ
                      เมืองพัทยา หรือพนักงานสวนทองถ่ินของ
                      องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
                      จัดต้ังท่ีเทียบเทาผูอํ านวยการกองวิชาการและ
                      แผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยา หรือ
                      พนักงานสวนทองถ่ินท่ีผูบริหารทองถ่ินมอบ

    หมายแลวแตกรณี        กรรมการและเลขานุการ

ขอ 12 องคกรจัดทํ าแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตํ าบล ประกอบดวย
(1)!คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตํ าบล
(2)!คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตํ าบล
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ขอ 13 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตํ าบล ประกอบดวย

       (1)  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
                                สวนตํ าบล          ประธานกรรมการ
                   (2)  กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล
                               ทุกคน          กรรมการ

!     (3)  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตํ าบลที่สภา
!           องคการบริหารสวนต ําบลคัดเลือกจํ านวนสามคน     กรรมการ                  

    (4)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาองคการบริหารสวน
                 ตํ าบลคัดเลือกจํ านวนสามคน          กรรมการ

 (5)  ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาอํ าเภอท่ีคณะ
        กรรมการพัฒนาอํ าเภอคัดเลือกจํ านวนสามคน         กรรมการ

                        (6)  ผูแทนรัฐวิสาหกิจท่ีประธานกรรมการบริหาร
 องคการบริหารสวนต ําบลคัดเลือกจํ านวน

                              ไมเกินสองคน                                   กรรมการ
                        (7)  ผูแทนประชาคมตํ าบลท่ีประชาคมตํ าบล
                               คัดเลือกจํ านวนสามคน                          กรรมการ

                  (8)  กํ านันในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตํ าบล                    กรรมการ
!       (9)  ผูใหญบานในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตํ าบล
                   ท่ีคัดเลือกกันเองจ ํานวนไมเกินสามคน          กรรมการ
          (10)  ผูแทนหัวหนากลุมสงเสริมการปกครอง
                   ทองถิ่นจังหวัด          กรรมการ

                (11)  ปลัดอํ าเภอผูรับผิดชอบประจํ าตํ าบล                        กรรมการ
           (12)  ปลัดองคการบริหารสวนต ําบล                                 กรรมการและเลขานุการ
                  (13)  หัวหนาสํ านักปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล
                          หรือผูท่ีประธานกรรมการบริหาร
                          องคการบริหารสวนต ําบลมอบหมาย                       ผูชวยเลขานุการ

        กรรมการตามขอ 13 (3) (4) (5) (6) (7) และ (9) ใหมีวาระอยูในตํ าแหนงคราวละสองป
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
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ขอ 14 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตํ าบล

ประกอบดวย
(1)! ปลัดองคการบริหารสวนต ําบล                               ประธานกรรมการ
(2)! รองปลัดองคการบริหารสวนตํ าบล หัวหนา

                               สํ านักปลัดองคการบริหารสวนตํ าบลและ
                       หัวหนาสวนการบริหารขององคการบริหาร
                       สวนตํ าบลทุกสวน                                        กรรมการ

(3)!ผูมีความรูดานการจัดทํ าแผนพัฒนาที่
                 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร

                       สวนตํ าบลคัดเลือกจํ านวนไมเกินสามคน          กรรมการ
(4)!ผูแทนประชาคมตํ าบลท่ีประชาคมตํ าบล

                 คัดเลือกจํ านวนสองคน                                           กรรมการ
           (5) พนักงานสวนตํ าบลท่ีประธานกรรมการ

!                         บริหารองคการบริหารสวนต ําบลมอบหมาย               กรรมการและเลขานุการ
ขอ 15 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีอ ํานาจหนาท่ี ดังน้ี
(1)!กํ าหนดแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอํ าเภอ การผังเมือง ปญหาของทองถ่ินและใหคํ า
ปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ิน

(2)!รวมจัดทํ ารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแกไขปญหาเก่ียวกับ
การจัดทํ ารางแผนพัฒนา

            (3) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนปฏิบัติการ
(4) ใหความเห็นชอบรางขอกํ าหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 29(2)

     (5) พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
! (6) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํ างานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร

(7) ในกรณีองคการบริหารสวนตํ าบลใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตํ าบลมีหนาท่ี
ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนในทองถ่ินและจัดทํ า
เปนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทํ าแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตํ าบลดวย

ขอ 16 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ําแผนพัฒนาทองถ่ินมีหนาท่ีจัดทํ ารางแผนพัฒนาให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นก ําหนดจัดทํ ารางแผนปฏิบัติการและจัดทํ าราง
ขอกํ าหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ 29 (1)
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ขอ 17 ในเขตจังหวัดหนึ่งใหมีองคกรประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย

       (1)  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
(2)  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอ ําเภอ
ขอ 18 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1)!  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด                      ประธานกรรมการ
(2)   ผูแทนนายกเทศมนตรีท่ีคัดเลือกกันเอง

                       จํ านวนสามคน          กรรมการ
(3)   นายกเมืองพัทยาเฉพาะจังหวัดชลบุรีและ/หรือ
       หัวหนาผูบริหารขององคกรปกครองสวน

             ทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งเฉพาะจังหวัด
             ท่ีต้ังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน          กรรมการ

(4)   ผูแทนประธานกรรมการบริหารองคการ 
           บริหารสวนตํ าบลท่ีคัดเลือกกันเอง
           จํ านวนสามคน                กรรมการ

(5)   ผูแทนปลัดเทศบาลท่ีคัดเลือกกันเอง
     จํ านวนสามคน                                      กรรมการ

(6)!  ปลัดเมืองพัทยาเฉพาะจังหวัดชลบุรีและ/หรือ
                                 พนักงานสวนทองถ่ินขององคกรปกครอง

!   สวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังท่ีเทียบเทา
!   ปลัดเทศบาลหรือปลัดเมืองพัทยาเฉพาะ
!   จังหวัดท่ีต้ังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน       กรรมการ   

          (7)   ผูแทนปลัดองคการบริหารสวนตํ าบลท่ี
             คัดเลือกกันเองจํ านวนสามคน         กรรมการ

!                    (8)   ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดที่
!                            คัดเลือกกันเองจํ านวนสามคน              กรรมการ

!        (9)  ผูเชี่ยวชาญดานการผังเมืองที่
!                           ผูวาราชการจังหวัดคัดเลือก           กรรมการ

(10)!   ผูแทนประชาคมจังหวัดท่ีคัดเลือกกันเอง
                                จํ านวนสามคน                                  กรรมการ

!     (11)   หัวหนาส ํานักงานจังหวัด                                      กรรมการ
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(12)  หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัด           กรรมการ

           (13)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูวาราชการจังหวัด
                           คัดเลือกจํ านวนสองคน                       กรรมการ
            (14)  ผูแทนสถาบันการศึกษาท่ีผูวาราชการ
                          จังหวัดคัดเลือกจํ านวนสองคน            กรรมการ
            (15)  ผูแทนรัฐวิสาหกิจท่ีผูวาราชการจังหวัด
                คัดเลือกจํ านวนสองคน                       กรรมการ
            (16)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด                              กรรมการและเลขานุการ

(17)! หัวหนาฝายนโยบายและแผน
        สํ านักงานจังหวัด                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ

           ใหผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับมอบหมายเปนท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการ
                     ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํ านาจหนาท่ีดํ าเนินการจัดใหมีการคัดเลือกกรรมการตามขอ 18  (2) (4)
(5) (7) (8) และ (10) และคัดเลือกกรรมการตามขอ 18 (9) (13) (14) และ (15 )โดยใหกรรมการดังกลาวมีวาระอยู
ในตํ าแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูประกาศแตงต้ัง
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

ขอ 19 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํ านาจหนาท่ี ดังน้ี
(1)!กํ าหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในเขตจังหวัด
(2)!ประสานยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในเขตจังหวัดใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดและอํ าเภอ
(3)!ตรวจสอบ วิเคราะหและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับแผน

พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอํ าเภอ และประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
(4)!ใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและรางแผนพัฒนาสามปขององคการ

บริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตํ าบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจัดต้ัง ทั้งนี้ อาจมอบอํ านาจการใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
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และรางแผนพัฒนาสามปของเทศบาลและองคการบริหารสวนตํ าบลใหกับคณะอนุกรรมการประสานแผน
พัฒนาทองถ่ินระดับอํ าเภอได

(5)!รวบรวมขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใชประโยชนในการประสานแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวัด

(6)!สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอํ าเภอ
รวมท้ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการอ่ืนหรือคณะทํ างานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร

ขอ 20 คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอ ําเภอ ประกอบดวย
(1)  นายอํ าเภอ                   ประธานอนุกรรมการ

!       (2)  สมาชิกสภาจังหวัดในเขตอํ าเภอทุกคน               อนุกรรมการ
!       (3)  นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลในเขตอํ าเภอ            อนุกรรมการ
!     (4)  ผูแทนประธานกรรมการบริหารองคการ
!           บริหารสวนตํ าบลในเขตอํ าเภอท่ีคัดเลือก
!           กันเองจํ านวนไมเกินหกคน    อนุกรรมการ

!                   (5)  ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาอํ าเภอท่ีคัดเลือก
!                         กันเองจํ านวนสามคน             อนุกรรมการ

!     (6)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีนายอํ าเภอคัดเลือกจํ านวน
                 ไมเกินสามคน                       อนุกรรมการ

!                    (7)  ผูแทนประชาคมอํ าเภอท่ีคัดเลือกกันเอง
!                          จํ านวนสามคน                         อนุกรรมการ
!                    (8)  ผูแทนรัฐวิสาหกิจท่ีนายอํ าเภอคัดเลือก
!                           จํ านวนสองคน                          อนุกรรมการ
                         (9)  ผูเชี่ยวชาญดานการผังเมืองที่
                                นายอํ าเภอคัดเลือก                  อนุกรรมการ
                       (10)  ผูท่ีนายอํ าเภอมอบหมาย                                  อนุกรรมการและเลขานุการ
!                  (11)  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดท่ี

                       นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมาย       อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
             ใหนายอํ าเภอมีอํ านาจหนาท่ีดํ าเนินการจัดใหมีการคัดเลือกอนุกรรมการตามขอ 20 (5)
และ (7) และคัดเลือกอนุกรรมการตามขอ 20 (6) (8)  และ (9) โดยอนุกรรมการดังกลาวมีวาระอยูใน
ตํ าแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได และใหนายอํ าเภอเปนผูประกาศแตงต้ัง
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คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอ ําเภอแลวรายงานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ิน

ขอ 21 คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอํ าเภอมีอํ านาจหนาท่ีชวยเหลือ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นในการด ําเนินการ  ดังน้ี

(1)!ตรวจสอบ วิเคราะหและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
อํ าเภอ

(2)!จัดทํ าความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาและรางแผนพัฒนาสามปของเทศบาลและองคการบริหารสวนตํ าบลในเขตอํ าเภอตามท่ี
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นมอบหมาย

(3)!ใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและรางแผนพัฒนาสามปตามที่
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นมอบอ ํานาจ

(4)!รวบรวมขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใชประโยชนในการประสานแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตอํ าเภอ

(5)!ดํ าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินมอบหมาย
ขอ 22 การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํ าแผน

พัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินและคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับอํ าเภอตองมีกรรมการหรืออนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจ ํานวนกรรมการหรืออนุกรรมการ
ท้ังหมดแลวแตกรณีจึงจะเปนองคประชุม
          ใหประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการ
ประธานอนุกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ
เปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ไมมีรองประธานกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ ใหกรรมการ อนุกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการ อนุกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการ อนุกรรมการคนหน่ึงใหมี
เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด

     หมวด 2
                                        ผูทรงคุณวุฒิ

       ขอ 23  ผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติตาม (1) และไมมีลักษณะตองหามตาม (2) ถึง (7)
ดังตอไปน้ี

(1)!เปนผูมีความรูความสามารถ ซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได
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(2) เปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินน้ัน
       (3) เปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน

(4) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีตนเปนกรรมการหรืออนุกรรมการ
       (5) ติดยาเสพติดใหโทษ

(6) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือถือวากระทํ าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(7) ไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจ ําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปและพนโทษมายังไมถึง
หาปนับถึงวันท่ีไดรับแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงผูทรงคุณวุฒ ิ เวนแตในความผิดอันไดกระทํ าโดยประมาท
       ขอ 24 ผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตํ าแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
      ขอ 25 ผูทรงคุณวุฒิพนจากตํ าแหนงดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปน้ี

            (1) ครบวาระการดํ ารงตํ าแหนง
!                   (2) ตาย
                        (3) ลาออก โดยย่ืนหนังสือตอประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการท่ีตนดํ ารงตํ าแหนง
   (4) คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีผูทรงคุณวุฒิดํ ารงตํ าแหนงอยูเห็นวามีเหตุอันควรและมี
มติจํ านวนไมนอยกวาสองในสามใหออก

(5)!มีลักษณะตองหามตามขอ 23

   หมวด 3
                         การจัดทํ าและประสานแผนพัฒนา

ขอ 26 การจัดทํ าแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหด ําเนินการตามระเบียบน้ี  โดยมีข้ันตอน
ดํ าเนินการ ดังน้ี

(1)!คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมเพื่อทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา
และประเด็นท่ีเก่ียวของจากประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของเพ่ือนํ ามากํ าหนดแนวทาง
การจัดทํ าแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

!      (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูลน ํามา
วิเคราะหเพ่ือจัดทํ ารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
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!      (3) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือเสนอคณะอนุกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอํ าเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํ านาจ
!             (4) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับอํ าเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํ านาจพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาภายใน
กํ าหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจากผูบริหารทองถ่ิน
!                หากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับอํ าเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํ านาจไมเห็นชอบ ใหสงรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นพรอม
ช้ีแจงเหตุผลใหผูบริหารทองถ่ินทราบภายในกํ าหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จากผูบริหารทองถ่ิน
!                 (5) ผูบริหารทองถ่ินนํ ารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอ ําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํ านาจที่พิจารณาแลว
ตามขอ 26 (4)  เสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน

!                       (6) สภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาภายในกํ าหนดสามสิบวันนับแต
! วันท่ีไดรับรางแผนยุทธศาสตรการพฒันาจากผูบริหารทองถ่ิน และเม่ืออนุมัติแลวผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
                  หากสภาทองถิ่นไมอนุมัติใหสงรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอมชี้แจงเหตุผลใหผูบริหาร
ทองถิ่นทราบเพื่อเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวแจงผลการพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่นทราบภายใน
กํ าหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจากผูบริหารทองถ่ิน ความเห็นของผูวาราชการ
จังหวัดถือเปนท่ีสุด
                      ในกรณีของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตํ าบล ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํ านาจให
นายอํ าเภอพิจารณาได

ขอ 27 การจัดทํ าแผนพัฒนาสามป ใหดํ าเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีข้ันตอนดํ าเนินการ ดังน้ี
(1)!คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่นก ําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให

สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ังสอดคลองกับ
ปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน
      (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา
ความตองการและขอมูลน ํามาจัดทํ ารางแผนพัฒนาสามปเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
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(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอํ าเภอ
ในกรณีท่ีมีการมอบอํ านาจ
!                   (4) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับอํ าเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํ านาจพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามปภายในก ําหนด
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางแผนพัฒนาสามปจากผูบริหารทองถ่ิน
!   ถาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินระดับอํ าเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํ านาจไมเห็นชอบ ใหสงรางแผนพัฒนาสามปพรอมชี้แจงเหตุผลให
ผูบริหารทองถ่ินทราบภายในกํ าหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางแผนพัฒนาสามปจากผูบริหารทองถ่ิน

(5) ผูบริหารทองถ่ินนํ ารางแผนพัฒนาสามปที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอ ําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํ านาจท่ีพิจารณาแลวตาม
ขอ 27 (4)  เสนอขอรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน

!                          (6) สภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปภายในก ําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีได
! รับรางแผนพัฒนาสามปจากผูบริหารทองถ่ิน และเม่ืออนุมัติแลวผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาสามป

     ในกรณีที่สภาทองถิ่นไมอนุมัติใหสงรางแผนพัฒนาสามปพรอมชี้แจงเหตุผลใหผูบริหาร
ทองถิ่นทราบเพื่อเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวแจงผลการพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่นทราบภายใน
กํ าหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางแผนพัฒนาสามปจากผูบริหารทองถ่ิน ความเห็นของผูวาราชการจังหวัด
ถือเปนท่ีสุด

         ในกรณีของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตํ าบล ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํ านาจให
นายอํ าเภอพิจารณาได

ขอ 28  แผนพัฒนาสามปใหจัดทํ าและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอน
งบประมาณประจ ําป

  ผูวาราชการจังหวัดมีอํ านาจขยายเวลาการจัดทํ าแผนพัฒนาสามปแลวรายงานกระทรวง
มหาดไทยทราบ

ในกรณีของเทศบาลผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํ านาจใหนายอํ าเภอได เม่ือมีการขยายเวลา
ใหแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ

สํ าหรับองคการบริหารสวนตํ าบล อํ านาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสองใหเปนอํ านาจ
ของนายอํ าเภอแลวแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
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ขอ 29 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดท ําหรือรวม
จัดทํ ารางแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนการดํ าเนินการ ดังน้ี

(1)!คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํ ารางขอกํ าหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดํ าเนินการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น

(2)!คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอก ําหนดขอบขาย
และรายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน

(3)!ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกํ าหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน
การดํ าเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงหนวยงานหรือบุคคลภายนอกเพ่ือจัดทํ าหรือรวมจัดทํ า

รางแผนพัฒนาใหดํ าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของวาดวยการน้ัน
           ขอ 30 ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีจัดทํ าหรือรวมจัดทํ ารางแผนพัฒนาดํ าเนินการ

ตามขั้นตอนและวิธีการจัดท ํารางแผนพัฒนาตามระเบียบนี้

              หมวด 4
การแกไข การเพ่ิมเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา

                    ขอ 31 การแกไขแผนพัฒนาเปนอํ านาจของผูบริหารทองถ่ิน
         ขอ 32 การเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดํ าเนินการตามระเบียบน้ี โดยมี
ข้ันตอนดํ าเนินการ ดังน้ี

(1)!คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํ าแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํ ารางแผนพัฒนาสามปที่
เพิ่มเติมหรือรางแผนพัฒนาสามปที่เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจ ําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน

(2)!คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือรางแผน
พัฒนาสามปที่เปลี่ยนแปลงเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอ ําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํ านาจ

(3)!ใหนํ าขอ 27 (4) ถึง (6) มาใชโดยอนุโลม
ขอ 33 การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหด ําเนินการตามระเบียบน้ี  โดยมี

ข้ันตอนดํ าเนินการ ดังน้ี
(1)!คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํ าแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํ ารางแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจ ําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
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(2)!คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอ ําเภอในกรณีท่ีมีการมอบอํ านาจ

(3)!ใหนํ าขอ 26 (4) ถึง (6) มาใชโดยอนุโลม

     หมวด 5
การนํ าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

             
       ขอ 34 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีไดรับการอนุมัติแลวและนํ าไปปฏิบัติ
รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอํ าเภอ คณะกรรมการประสานแผน
พัฒนาทองถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอํ าเภอ ในสวนท่ีเก่ียวของและประกาศให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช และติดประกาศโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวัน  แลวใหจังหวัดจัดสงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
 ขอ 35 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํ างบประมาณ
รายจายประจํ าป รวมท้ังจัดหาแหลงงบประมาณอ่ืนเพ่ือใหมีการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการท่ีกํ าหนดไวในแผน
พัฒนาสามป

ขอ 36 การจัดทํ าแผนปฏิบัติการใหดํ าเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีข้ันตอนดํ าเนินการ ดังน้ี
(1)!คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ี
ดํ าเนินการในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํ ารางแผนปฏิบัติการ  เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน

(2)!คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนปฏิบัติการ แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศเปนแผนปฏิบัติการ ท้ังน้ีใหปดประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพื่อให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
        ขอ 37 แผนปฏิบัติการใหจัดทํ าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น หรือภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีอนุมัติใหเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาสามปเพ่ือใหดํ าเนิน โครงการในป
งบประมาณน้ัน
         ผูวาราชการจังหวัดมีอํ านาจขยายเวลาการจัดทํ าแผนปฏิบัติการตามวรรคหน่ึง สํ าหรับเทศบาล
ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํ านาจใหนายอํ าเภอได เม่ือมีการขยายเวลาใหแจงจังหวัดทราบ
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    ในกรณีองคการบริหารสวนตํ าบล อํ านาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสองใหเปนอํ านาจ
ของนายอํ าเภอ

การแกไขแผนปฏิบัติการเปนอํ านาจของผูบริหารทองถ่ิน

      หมวด 6
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

        ขอ 38 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ประกอบดวย

(1) ประธานสภาทองถิ่น                                          ประธานคณะกรรมการ
!       (2) ผูแทนสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีคัดเลือกกันเอง
!            จํ านวนสองคน    กรรมการ
!       (3) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีคัดเลือกกันเอง
!            จํ านวนสองคน    กรรมการ

(4) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีสภาทองถ่ิน
            คัดเลือกจํ านวนสองคน         กรรมการ

(5) ผูแทนฝายบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง
               จํ านวนสองคน                   กรรมการ

(6) ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก
     จํ านวนสองคน                    กรรมการ
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท ําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ

        ขอ 39 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํ านาจหนาท่ี ดังน้ี
        (1)  กํ าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
       (2)  ดํ าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3)!รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังน้ีใหติดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

(4)!แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํ างานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
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ขอ 40 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดํ าเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม

!        บทเฉพาะกาล
!
! ขอ 41 ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาหาป (พ.ศ. 2545 – 2549) และแผนพัฒนา
ประจํ าป ท่ีมีอยูเดิมกอนวันท่ีระเบียบน้ีมีผลในการประกาศใช ใหมผีลใชตอไปได

 ประกาศ ณ วันท่ี    7   พฤษภาคม  พ.ศ.  2546

(ลงชื่อ)     ประชา   มาลีนนท
                (นายประชา  มาลีนนท)

            รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน
               รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

• ! ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เลม 120 ตอนพเิศษ 55 ง ลงวันที ่14 พฤษภาคม 2546

  สํ าเนาถูกตอง

(นายธีระรัตน  วงษจักร)
เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 6 ว
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