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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใหเปนปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว  ดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  เมอืงพทัยา  

องคการบริหารสวนตําบล  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  ยกเวนกรุงเทพมหานคร 
“สภาทองถิ่น”  หมายความวา  สภาองคการบริหารสวนจังหวัด  สภาเทศบาล  สภาเมืองพัทยา  

สภาองคการบริหารสวนตําบล  และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
“คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น”  หมายความวา  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
และคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น”  หมายความวา  คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
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“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น”  หมายความวา  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“อําเภอ”  หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย 
“ผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
“สมาชิกสภาทองถิ่น”  หมายความวา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  สมาชกิสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเมืองพัทยา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“นายอําเภอ”  หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 
“ปลดัองคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ปลัดเทศบาล  

ปลัดเมืองพัทยา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  และปลัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
“หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน”  หมายความวา  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ  

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  หัวหนากองวิชาการและแผน  หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน  
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หรือผูปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกันกับตําแหนงดังกลาว 

“พนักงานสวนทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการสวนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานเมืองพัทยา  
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“แผนพัฒนา”  หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และแผนพัฒนาสามป 
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”  หมายความวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัด  อาํเภอ  และ
แผนชุมชน 
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“แผนพัฒนาสามป”  หมายความวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา 
ที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

“แผนการดําเนินงาน”  หมายความวา  แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น 

“โครงการพัฒนา”  หมายความวา  โครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว 

“การแกไข”  หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดาํเนนิงานใหถูกตอง  
โดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

“การเพิ่มเติม”  หมายความวา  การเพิ่มเติมแผนงาน  โครงการที่ไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป  
ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป 

“การเปลี่ยนแปลง”  หมายความวา  การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความและวนิจิฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ได 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปน  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัด  แลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหาวัน 
นับแตวันที่ยกเวนหรือผอนผัน 

ขอ ๖ การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตองสอดคลองกับระเบียบ  วาดวย
การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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หมวด  ๑ 
องคกรจัดทําแผนพัฒนา 

 
 

ขอ ๗ องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประกอบดวย 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  ประกอบดวย 
(๑) ผูบริหารทองถิ่น ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 
(๕) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
 ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน กรรมการ 
(๖) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก 
 จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน กรรมการ 
(๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการและเลขานุการ 
(๘) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน ผูชวยเลขานกุาร 
กรรมการตามขอ  ๘  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจ

ไดรับการคัดเลือกอีกได 
ขอ ๙ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

ประกอบดวย 
(๑) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการ 
(๒) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ 
(๓) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก 
 จํานวนสามคน กรรมการ 
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน กรรมการและเลขานุการ 
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(๕) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 หรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย ผูชวยเลขานุการ 
กรรมการตามขอ  ๙  (๓)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ขอ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
 (๑.๑) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ที่มีผลกระทบ

ตอประโยชนสุขของประชาชน  เชน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 
 (๑.๒) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 (๑.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัด  และจังหวัด  โดยใหเนนดําเนินการ

ในยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง  เชน  การแกไขปญหาความยากจน  การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

 (๑.๔) กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตจังหวัด 

 (๑.๕) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น 
 (๑.๖) แผนชุมชน 
 ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึง

สถานะทางการคลังของทองถิ่น  และความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ  มาประกอบการพิจารณาดวย 
(๒) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแกไขปญหาเกี่ยวกับ

การจัดทํารางแผนพัฒนา 
 ในการจัดทํารางแผนพัฒนา  ใหเทศบาล  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนตําบล  และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  นําปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชน
ที่จะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา  แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล  เมืองพัทยา  
องคการบริหารสวนตําบล  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  ใหเสนอปญหา  ความตองการ
ไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด  และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่ 

(๓) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน 



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๔) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ  ๑๙  (๒) 
(๕) พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๖) แตงต้ังที่ปรึกษา  คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
(๗) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล  ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ 

ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม  วิเคราะหปญหา  ความตองการของประชาชนในทองถิ่น
และจัดทาํเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดวย 

ขอ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  มีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนา
ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน  
และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ  ๑๙  (๑) 

ขอ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  คณะกรรมการสนับสนนุการจดัทาํแผน 
พัฒนาทองถิ่น  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  แลวแตกรณีจึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

หมวด  ๒ 
ผูทรงคุณวุฒิ 

 
 

ขอ ๑๓ ผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติตาม  (๑)  และไมมีลักษณะตองหามตาม  (๒)  ถึง  (๗)  
ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูมีความรูความสามารถ  ซ่ือสัตย  สุจริต  สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได 
(๒) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นนั้น 
(๓) เปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
(๔) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ที่ตนเปนกรรมการ 
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(๕) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๖) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปและพนโทษมายังไมถึงหาป

นับถึงวันที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
ขอ ๑๔ ผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ขอ ๑๕ ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก  โดยย่ืนหนังสือตอประธานกรรมการที่ตนดํารงตําแหนง 
(๔) คณะกรรมการที่ผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงอยูเห็นวามีเหตุอันควรและมีมติจํานวนไมนอยกวา

สองในสามใหออก 
(๕) มีลักษณะตองหามตามขอ  ๑๓ 

หมวด  ๓ 
การจัดทําแผนพัฒนา 

 
 

ขอ ๑๖ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ที่เกี่ยวของ  เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น  รับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็น
ที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อนํามากําหนด 
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ  
และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  รวบรวมแนวทางและขอมูล  
นํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 
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(๔) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และประกาศใชแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 

ขอ ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาสามป  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
รวมทั้งสอดคลองกับปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตาง ๆ  และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปญหา  
ความตองการ  และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 
(๔) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการ 

บริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช 
แผนพัฒนาสามปตอไป 

ขอ ๑๘ แผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอน
งบประมาณประจําป 

ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปแลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
ในกรณีของเทศบาลผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได  เมื่อมีการขยายเวลา 

ใหแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  อํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสองใหเปนอํานาจ 

ของนายอําเภอแลวแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
ขอ ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทําหรือ

รวมจัดทํารางแผนพัฒนาได  โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
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(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ  เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น 

(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 
ขอ ๒๐ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทําหรือรวมจัดทํารางแผนพัฒนาดําเนินการ 

ตามขั้นตอนและวิธีการจัดทํารางแผนพัฒนาตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๔ 
การแกไข  การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

 
 

ขอ ๒๑ การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 
ขอ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี

ข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  จัดทํารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติม 

หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 
(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่เพิม่เติมหรือ 

เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ 
และประกาศใชตอไป 

ขอ ๒๓ การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพฒันา 
ที่เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพฒันา 
ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ที่เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใชตอไป 

หมวด  ๕ 
การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

 
 

ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว  และนําไปปฏิบติั  รวมทัง้แจง 
สภาทองถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอ  หนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ  และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใช 
และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ 
รายจายประจําป  และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค 
ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 

ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมภิาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอืน่ ๆ   
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ  
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 



หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือภายใน 
สามสิบวันนับแตวันที่ต้ังงบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  
สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ  ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในปงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 

หมวด  ๖ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 

ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
ประกอบดวย 

(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลอืกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ

อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามขอ  ๒๘  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น   

เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประกาศผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  ภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 



หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ
หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด  ขอบขาย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ  เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

(๒) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด  ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  

รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
เพื่อประเมินผลการรายงานผล  เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น 

(๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอย
ปละหนึ่งคร้ัง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๓๒ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปและแผนปฏิบัติการ  ที่มีอยูเดิมกอนวันที่ 
ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช  ใหมีผลใชไดตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

สมชาย  สุนทรวัฒน 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับที ่๒ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

           โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าและประสานแผน 
พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหเ้ป็นปัจจุบนั       

                       อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบญัญติัก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
จึงออกระเบียบไว ้ดงัน้ี 
                ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘” 

                    ข้อ ๒   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
                    ข้อ ๓  ใหย้กเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

                      บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
       ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี 
                       “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน”  หมายความวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล เมืองพทัยา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง ยกเวน้กรุงเทพมหานคร 
                         “สภาทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สภาเทศบาล สภาเมืองพทัยา 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง      
                         “คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน”  หมายความวา่ คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
คณะกรรมการพฒันาเทศบาล คณะกรรมการพฒันาเมืองพทัยา คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และ
คณะกรรมการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง  
                        “คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ คณะกรรมการสนบัสนุน
การจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล  
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเมืองพทัยา  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน     
ท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง 

รวบรวมปรับปรุงโดย.. 
ป.เอด ตีความกฎหมายท้องถิ่น 

ป.เอด รับติวท้องถิ่น ภาค ก. 
ภาค ข. ขณะนีร้ับติว “ต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน” 
สนใจทัก ไลน์ไอดี 0861824994 
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       “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ คณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเมืองพทัยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง 
       “อ าเภอ”  หมายความรวมถึงก่ิงอ าเภอดว้ย 
           “ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง  
              “สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั สมาชิกสภา 
เทศบาล สมาชิกสภาเมืองพทัยา สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง  
          “นายอ าเภอ” หมายความรวมถึงปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหนา้ประจ าก่ิงอ าเภอดว้ย 
             “ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
ปลดัเทศบาล ปลดัเมืองพทัยา ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล และปลดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจดัตั้ง 
                      “หวัหนา้ส่วนการบริหารท่ีมีหนา้ท่ีจดัท าแผน”  หมายความวา่ ผูอ้  านวยการกองแผนและ 

งบประมาณ ผูอ้  านวยการกองวชิาการและแผนงาน หวัหนา้กองวชิาการและแผน หวัหนา้งานวเิคราะห์นโยบายและ
แผน หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเช่นเดียวกนักบัต าแหน่งดงักล่าว 
                        “พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ ขา้ราชการส่วนจงัหวดั พนกังานเทศบาล พนกังานเมือง 
พทัยา พนกังานส่วนต าบล และพนกังานหรือขา้ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง   
                     “แผนพัฒนา”  หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน * 
                          “แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี”  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีก าหนด 
วิสัยทัศน์ ประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ดั ค่าเป้าหมาย และกลยทุธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมลีักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึน้
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมคีวามต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี * 

 

* แกไ้ขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
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                      “แผนการด าเนินงาน”  หมายความวา่ แผนการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น 
                   “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการท่ีมวีัตถปุระสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ * 
                   “การแกไ้ข”  หมายความวา่ การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในแผนพฒันาหรือแผนการด าเนินงานให ้
ถูกตอ้ง โดยไม่ท าใหว้ตัถุประสงคแ์ละสาระส าคญัเดิมเปล่ียนแปลงไป 
               ข้อ ๕ ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อ านาจตีความและวนิิจฉยั
ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี และใหมี้อ านาจก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัเพื่อด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบน้ีได ้     
   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจยกเวน้หรือผอ่นผนัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในเขตจงัหวดั แลว้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่     
วนัท่ียกเวน้หรือผอ่นผนั   
                   ข้อ ๖  การจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งสอดคลอ้งกบัระเบียบ วา่ดว้ย       
การประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
  

หมวด ๑ 
องค์กรจัดท าแผนพฒันา 

    
 

                ข้อ ๗  องคก์รจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 
                    (๑)  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(๒)  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

                    ข้อ ๘   ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 
  (๑) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน      ประธานกรรมการ 

        (๒) รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นทุกคน  กรรมการ         
                         (๓) สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 

   (๔) ผูท้รงคุณวฒิุท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสามคน   กรรมการ 
 

* แกไ้ขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และยกเลิกบทนิยามค าวา่ “การเพิ่มเติม” และ “การเปล่ียนแปลง” 
 



 ๔ 

 

   (๕) ผูแ้ทนภาคราชการและ/หรือรัฐวสิาหกิจ 
                               ท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนไม่นอ้ยกวา่สามคน  กรรมการ 
                         (๖) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ิน 

       คดัเลือกจ านวนไม่นอ้ยกวา่สามคนแต่ไม่เกินหกคน  กรรมการ 
                         (๗) ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    กรรมการและเลขานุการ 

            (๘)  หวัหนา้ส่วนการบริหารท่ีมีหนา้ท่ีจดัท าแผน   ผูช่้วยเลขานุการ 

                      กรรมการตามขอ้ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมี้วาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรั้บ
การคดัเลือกอีกได ้
                    ข้อ ๙  ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน       
ประกอบดว้ย 
           (๑) ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       ประธานกรรมการ 
                         (๒) หวัหนา้ส่วนการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรรมการ       
                (๓) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ิน           
                             คดัเลือกจ านวนสามคน                                          กรรมการ                                                                                                                        
                (๔) หวัหนา้ส่วนการบริหารท่ีมีหนา้ท่ีจดัท าแผน         กรรมการและเลขานุการ 

                       (๕) เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนกังาน             
                         ส่วนทอ้งถ่ินท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมอบหมาย                  ผูช่้วยเลขานุการ      
                          กรรมการตามขอ้ ๙ (๓)  ใหมี้วาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรั้บการคดัเลือกอีกได ้

ข้อ ๑๐  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
   (๑)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน โดยพิจารณาจาก * 
          (ก) อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีท่ีมผีลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผงัเมือง 
         (ข)  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ 
         (ค) ยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวดั และจังหวดั โดยให้เน้นด าเนินการใน 
ยทุธศาสตร์ท่ีส าคัญและมผีลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
          (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

“สีแดง” แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



 ๕ 

         (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินท่ีแถลงต่อสภาท้องถ่ิน 
                                   (ฉ) แผนชุมชน 
                              ในการน าประเดน็ข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินค านึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท้องถ่ิน และความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย    
                         (๒)  ร่วมจดัท าร่างแผนพฒันา เสนอแนะแนวทางการพฒันา และการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการ         

จดัท าร่างแผนพฒันา 
                               ในการจดัท าร่างแผนพฒันา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวดั เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองพัทยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง น าปัญหาความตอ้งการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีจะด าเนินการเองไดม้าพิจารณาบรรจุไวใ้นแผนพฒันา แต่
หากเกินศกัยภาพของเทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจดัตั้ง ใหเ้สนอปัญหา ความตอ้งการไปยงัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
น ามาพิจารณาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามอ านาจหนา้ท่ี     
      (๓)  พิจารณาร่างแผนพฒันาและร่างแผนการด าเนินงาน 
                           (๔)  ใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้ก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามขอ้ ๑๙ (๒) 

       (๕)  พิจารณาให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
                           (๖)  แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร  
        (๗)  ในกรณีองคก์ารบริหารส่วนต าบล ใหค้ณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
มีหนา้ท่ีประสานกบัประชาคมหมู่บา้นในการรวบรวม วเิคราะห์ปัญหา ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินและ
จดัท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลดว้ย 
    ข้อ ๑๑  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ีจดัท าร่างแผนพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาท่ีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินก าหนด จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน และจดัท าร่าง
ขอ้ก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามขอ้ ๑๙ (๑) 

               ข้อ ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผน 
พฒันาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ตอ้งมีกรรมการ 
มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด แลว้แต่กรณีจึงจะเป็นองคป์ระชุม         

ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม                                              
 การวนิิจฉยัช้ีขาดของการประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการ           
ลงคะแนนถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

“สีแดง” แกไ้ขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



 ๖ 

 
           หมวด ๒ 

                    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
              

                 ข้อ ๑๓  ผูท้รงคุณวุฒิตอ้งมีคุณสมบติัตาม (๑) และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม (๒) ถึง (๗)  

ดงัต่อไปน้ี 
    (๑)  เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ซ่ือสัตย ์สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได ้
                         (๒)  เป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนั้น 

    (๓)  เป็นพนกังานหรือลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
                         (๔)  เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในสัญญากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี      
ตนเป็นกรรมการ 
    (๕)  ติดยาเสพติดให้โทษ 

    (๖)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ            
เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือถือวา่กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
    (๗) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกตั้งแต่สองปีข้ึนไปและพน้โทษมายงัไม่ถึง 

หา้ปีนบัถึงวนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูท้รงคุณวุฒิ  เวน้แต่ในความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
                    ข้อ ๑๔   ผูท้รงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรั้บการคดัเลือกอีกได ้
                         ข้อ ๑๕   ผูท้รงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
     (๑)  ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
     (๒)  ตาย   
     (๓)  ลาออก โดยยืน่หนงัสือต่อประธานกรรมการท่ีตนด ารงต าแหน่ง 

     (๔)  คณะกรรมการท่ีผูท้รงคุณวฒิุด ารงต าแหน่งอยูเ่ห็นวา่มีเหตุอนัควรและมีมติจ านวน 
ไม่นอ้ยกวา่สองในสามใหอ้อก   
     (๕)  มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ ๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๗ 

            หมวด ๓ 

                       การจัดท าแผนพฒันา 
                                                  

  ขอ้ ๑๖   (ยกเลกิ) * 
                  ข้อ ๑๗   การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี ใหด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
                    (๑)  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินจดัประชาคมทอ้งถ่ิน ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อแจง้แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน รับทราบปัญหา ความตอ้งการ ประเด็นการพฒันาและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวชิาการ และแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี โดยใหน้ าขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาจากหน่วยงานต่างๆ และขอ้มูลในแผนพฒันา
หมู่บา้นหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  
                   (๒)  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมแนวทางและขอ้มูลน ามา
วเิคราะห์เพื่อจดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีแลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
                   (๓)  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีเพื่อเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
                   (๔)  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีและประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ิน
ส่ีปี 
                         เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล ส าหรับองคก์าร
บริหารส่วนต าบลใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อใหค้วาม
เห็นชอบก่อน แลว้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจึงพิจารณาอนุมติัและประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีต่อไป 
                        ข้อ ๑๘  แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี กรณีเทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล เมืองพทัยา และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง ใหจ้ดัท าหรือทบทวนใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณ
ถดัไป 
  กรณีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ใหจ้ดัท าหรือทบทวนใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อน
ปีงบประมาณถดัไป 
  ให้นายอ าเภอมีอ านาจขยายเวลาการจดัท าหรือทบวนแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
            นอกจากวรรคสามให้ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจขยายเวลาการจดัท าหรือทบทวนแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี 
        ในกรณีของเทศบาลต าบล ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจมอบอ านาจใหน้ายอ าเภอก็ได ้ 

 ในกรณีมีการขยายเวลาการจดัท าหรือทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีตามวรรคสาม วรรคส่ีและ
วรรคหา้แลว้ ใหจ้งัหวดัแจง้ใหก้ระทรวงมหาดไทยทราบ 

ขอ้ ๑๖ ถูกยกเลิก และขอ้ ๑๗ ขอ้ ๑๘ ถูกแกไ้ขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ๘ 

 

                        ข้อ ๑๙   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบใหห้น่วยงานหรือบุคคลภายนอกจดัท าหรือร่วม 
จดัท าร่างแผนพฒันาได ้โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
   (๑)   คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินจดัท าร่างขอ้ก าหนดขอบข่ายและ 

รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหห้น่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 
   (๒)   คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาใหค้วามเห็นชอบร่างขอ้ก าหนดขอบข่ายและ 

รายละเอียดของงานแลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
   (๓)   ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัขอ้ก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  

              ข้อ ๒๐ ใหห้น่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีจดัท าหรือร่วมจดัท าร่างแผนพฒันาด าเนินการตาม 
ขั้นตอนและวธีิการจดัท าร่างแผนพฒันาตามระเบียบน้ี 
 
 

                                                                          หมวด ๔ 

การแก้ไข การเพิม่เติมหรือการเปลีย่นแปลงแผนพฒันา 
     

              

   ข้อ ๒๑ การแกไ้ขแผนพฒันาเป็นอ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
                  ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีได ้โดยใหด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี  
                          (๑)  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน จดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีท่ี 

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
                          (๒)  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีท่ี
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเพื่อเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
                          (๓)  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงและ
ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง  
   เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล ส าหรับองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเพื่อใหค้วามเห็นชอบก่อน แลว้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจึงพิจารณาอนุมติัและประกาศใชต่้อไป 
                     ข้อ ๒๓  (ยกเลิก) 

ขอ้ ๒๓ ถูกยกเลิก และขอ้ ๒๒ ถูกแกไ้ขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ๙ 

                                                                           หมวด ๕ 

                  การน าแผนพฒันาไปปฏิบัติ             
 

 

               ข้อ ๒๔  ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใชแ้ผนพฒันาท่ีอนุมติัแลว้ และน าไปปฏิบติั รวมทั้งแจง้ 
สภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั อ าเภอ หน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้ง และประกาศใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีประกาศใชแ้ละปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  
   ข้อ ๒๕  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีเป็นกรอบในการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้ง
วางแนวทางเพื่อใหมี้การปฏิบติัใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการพฒันาท่ีก าหนดไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 
        ข้อ ๒๖  การจดัท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 
   (๑) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพฒันาของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการ      
ในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
                         (๒)  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั 
                        ข้อ ๒๗  แผนการด าเนินงานใหจ้ดัท าเสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกาศใชง้บประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรั้บแจง้แผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีตอ้งด าเนินการในพื้นท่ีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณนั้น  
                การขยายเวลาการจดัท าและการแกไ้ขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
       

                                                                      หมวด ๖ 
            การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   
                   
                     

                     ข้อ ๒๘  ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
ประกอบดว้ย   

(๑) สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสามคน   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ขอ้ ๒๕ และขอ้ ๒๗ ถูกแกไ้ขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ๑๐ 

 (๒) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน                                          
   (๓) ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน                              
   (๔) หวัหนา้ส่วนการบริหารท่ีคดัเลือกกนัเองจ านวนสองคน                                                     
   (๕) ผูท้รงคุณวุฒิท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน                                                       
             โดยใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนท าหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 

อีกหน่ึงคนท าหนา้ท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
        กรรมการตามขอ้ ๒๘ ใหมี้วาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรั้บการคดัเลือกอีกได ้
                    ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
     (๑)  ก าหนดแนวทาง วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
     (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
    (๓)   รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อ 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละสอง
คร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร 

   ข้อ ๓๐  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบใหห้น่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาได ้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 
     (๑)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินจดัท าร่างขอ้ก าหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหห้น่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
     (๒) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัขอ้ก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

      (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
     (๔)  ใหห้น่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการด าเนินการซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
      (๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพฒันา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็น
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ขอ้ ๒๙(๓) และขอ้ ๓๐(๕) ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ๑๑ 

 

   ข้อ ๓๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อใหก้ารบริหารงานขององคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจดัใหมี้การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดต้ามความเหมาะสม 
 

     บทเฉพาะกาล 
 
 

   ข้อ ๓๒  แผนยทุธศาสตร์การพฒันา แผนพฒันาสามปีและแผนปฏิบติัการ ท่ีมีอยูเ่ดิมก่อนวนัท่ี
ระเบียบน้ีมีผลในการประกาศใช ้ใหมี้ผลใชไ้ดต่้อไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี    ๒๙    กนัยายน    พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

สมชาย   สุนทรวฒัน์ 
(นายสมชาย สุนทรวฒัน์) 

รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ ปฏิบติัราชการแทน 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

 

ฉบบั พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ง  ลง
วนัท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๘๔๘ 

 

ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง  ลงวนัท่ี ๒๘ กนัยายน 
๒๕๕๙ มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๙ เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๑๕ ของระเบียบฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดวา่ “แผนยทุธศาสตร์การพฒันา แผนพฒันาสามปี แผนการ
ด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ท่ีมีอยูเ่ดิมหรือด าเนินการก่อนวนัท่ีระเบียบน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหมี้ผล
ใชบ้งัคบัไดต่้อไปจนกวา่จะมีแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี ๒๑  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                                                          พลเอก  อนุพงษ ์ เผา่จินดา 

                                                   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔8  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  ให้เป็นปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  ๒๕๔๒  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้แก้ไขค าว่า  “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  เป็น  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  และแก้ไขค าว่า  

“แผนพัฒนา”  เป็น  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔8  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  ทุกแห่ง 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามของค าว่า  “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน”  
“พนักงานส่วนท้องถิ่น”  “โครงการพัฒนา”  ในข้อ  4  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านัก  หัวหน้าส านัก  
ผู้อ านวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าต าแหน่ง
ดังกล่าว 

“พนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  
พนักงานเมืองพัทยา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ  และกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  8  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๑



“กรรมการตาม  (3)  (๔)  (๕)  และ  (6)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้” 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  9  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กรรมการตาม  (๓)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ  14  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๑๔  ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 
ข้อ ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  21  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   
“เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  
อ าเภอ  และจังหวัดทราบด้วย” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  22  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ที่เพิ่มเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
พ.ศ.  2537  ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”   

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ปน็ข้อ  ๒๒/๑  และข้อ  ๒๒/๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   
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“ข้อ  ๒๒/๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิน่ตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

“ข้อ  ๒๒/๒  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ ยวกับโครงการ
พระราชด าริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ด้วย  และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รบัความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปดิเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

ข้อ ๑1 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ  28  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กรรมการตาม  (1)  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ 
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 

ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปดิเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว   และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”   

ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน  (5)  ของข้อ  30  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“(5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม  
และประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๕  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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