
 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 
           โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสาน 

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหเปนปจจบุัน       
                  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗  แหงพระราชบญัญัติกาํหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย  
จึงออกระเบยีบไว ดังนี ้
                  ขอ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘” 
                         ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
                      ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                         บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบยีบนี้ใหใชระเบยีบนี้แทน 
       ขอ ๔ ในระเบียบนี ้
                       “องคกรปกครองสวนทองถิน่”  หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมอืงพัทยา 
องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มกีฎหมายจัดตั้ง ยกเวนกรุงเทพมหานคร 
                         “สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา 
สภาองคการบริหารสวนตําบล และสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง      
                         “คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่”  หมายความวา คณะกรรมการพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัด  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
และคณะกรรมการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนท่ีมกีฎหมายจัดตั้ง  
                        “คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจงัหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่อืน่     
ที่มีกฎหมายจดัตั้ง 



 
๒ 
 

        “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจงัหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา
เทศบาล คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถิน่ทีม่ีกฎหมายจัดตั้ง 
       “อําเภอ”  หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย 
           “ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือผูบริหารทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง  
              “สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวา สมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภา 
เทศบาล สมาชิกสภาเมืองพทัยา สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคกรปกครอง 
สวนทองถิน่อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
          “นายอําเภอ”  หมายความรวมถึงปลดัอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 
             “ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา ปลดัองคการบริหารสวนจังหวัด  
ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจัดตั้ง 
                         “หัวหนาสวนการบริหารที่มหีนาท่ีจัดทําแผน”  หมายความวา ผูอํานวยการกองแผนและ 
งบประมาณ ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหนากองวิชาการและแผน หัวหนางานวิเคราะหนโยบาย 
และแผน หัวหนาสํานักปลดัองคการบริหารสวนตําบล หรือผูปฏิบัติหนาที่เชนเดยีวกนักับตําแหนงดังกลาว 
                        “พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการสวนจงัหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมือง 
พัทยา พนกังานสวนตําบล และพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มกีฎหมายจัดตั้ง   
                     “แผนพัฒนา”  หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป 
                                  “แผนยทุธศาสตรการพัฒนา”  หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถงึ 
วิสัยทัศน พนัธกิจ และจดุมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน 
       “แผนพัฒนาสามป”  หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมลีักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ 
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา 
สามปโดยมกีารทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 
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                               “แผนการดาํเนินงาน”  หมายความวา แผนการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครอง 
สวนทองถิน่ประจําปงบประมาณนั้น 
                   “โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และดําเนนิการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสยัทัศนขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นที่กําหนดไว 
                   “การแกไข”  หมายความวา การแกไขขอผดิพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดําเนนิงานให 
ถูกตอง โดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคญัเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

   “การเพิ่มเติม”  หมายความวา การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป  
ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป 
                   “การเปลีย่นแปลง”  หมายความวา การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพฒันา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม     
               ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบยีบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวธิีปฏบิัติเพื่อดําเนนิการใหเปนไป
ตามระเบียบนีไ้ด      
   ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ใหผูวาราชการจังหวดัมีอํานาจยกเวนหรือผอนผนัการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัด แลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหาวันนับแต     
วันที่ยกเวนหรอืผอนผัน   
                   ขอ ๖  การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองสอดคลองกับระเบยีบ วาดวย 
การประสานการจัดทําแผนพฒันาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  

หมวด ๑ 
องคกรจดัทําแผนพฒันา 

    
 
                ขอ ๗  องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 
                    (๑)  คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น 

(๒)  คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ 
                    ขอ ๘   ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพฒันาทองถิ่น ประกอบดวย 
  (๑)  ผูบริหารทองถิ่น      ประธานกรรมการ 

        (๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิน่นั้นทุกคน  กรรมการ         
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                           (๓)  สมาชิกสภาทองถิน่ที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 
               (๔)  ผูทรงคุณวุฒิทีผู่บริหารทองถิน่คัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ 
               (๕)  ผูแทนภาคราชการและ/หรือรฐัวิสาหกิจ 
                                  ที่ผูบรหิารทองถิ่นคดัเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน  กรรมการ 
                           (๖)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่น 

       คัดเลือกจาํนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน  กรรมการ 
                           (๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิน่    กรรมการและเลขานุการ 

             (๘)  หัวหนาสวนการบริหารที่มหีนาที่จัดทําแผน   ผูชวยเลขานุการ 
                      กรรมการตามขอ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกได 
                    ขอ ๙  ใหผูบรหิารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่       
ประกอบดวย 
           (๑) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น       ประธานกรรมการ 
                           (๒) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ       
                (๓)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิน่           
                              คัดเลือกจํานวนสามคน                                            กรรมการ                                                   
                (๔) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน         กรรมการและเลขานุการ 
                       (๕) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงาน             
                                  สวนทองถิ่นทีผู่บริหารทองถิน่มอบหมาย                  ผูชวยเลขานุการ      
                            กรรมการตามขอ ๙ (๓)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

ขอ ๑๐  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
   (๑)  กําหนดแนวทางการพฒันาทองถิ่น โดยพิจารณาจาก 
          (๑.๑) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยเฉพาะอาํนาจหนาที่ท่ีมีผลกระทบ 
ตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั การผงัเมือง 
         (๑.๒)  ภารกจิถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
         (๑.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนนิการใน 
ยุทธศาสตรทีส่ําคัญและมผีลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด 
          (๑.๔) กรอบนโยบาย ทศิทาง แนวทางการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด 
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         (๑.๕) นโยบายของผูบรหิารทองถิ่นทีแ่ถลงตอสภาทองถิ่น 
                                  (๑.๖)  แผนชุมชน 
                               ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานงึถึงสถานะ
ทางการคลังของทองถิ่น และความจําเปนเรงดวนที่ตองดาํเนินการ มาประกอบการพจิารณาดวย    
                           (๒)  รวมจดัทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับการ         
จัดทํารางแผนพัฒนา 
                           ในการจดัทาํรางแผนพัฒนา ใหเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มกีฎหมายจัดตั้ง นําปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะ
ดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศกัยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหาร
สวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ใหเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการ
บริหารสวนจังหวัด และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนาํมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่     
    (๓)  พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน 
                           (๔)  ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอยีดของงานตามขอ ๑๙ (๒) 
     (๕)  พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
                           (๖)  แตงตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
      (๗)  ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
มีหนาที่ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนในทองถิน่และ
จัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจดัทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดวย 
    ขอ ๑๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น มีหนาท่ีจัดทํารางแผนพัฒนาให
สอดคลองกับแนวทางการพฒันาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด จัดทํารางแผนการดําเนนิงาน และจดัทํา 
รางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๑) 
               ขอ ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการพฒันาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผน 
พัฒนาทองถิน่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ตองมีกรรมการ 
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด แลวแตกรณีจึงจะเปนองคประชุม         

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ 
ปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม                                              
 การวินิจฉัยช้ีขาดของการประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ           
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
 



 
๖ 
 

หมวด ๒ 
ผูทรงคุณวฒุ ิ

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

ดังตอไปนี ้
    (๑)  เปนผูมีความรูความสามารถ ซื่อสัตย สจุริต สามารถตรวจสอบพฤตกิรรมได 
                           (๒)  เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิน่นั้น 
    (๓)  เปนพนักงานหรือลกูจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ 
                           (๔)  เปนผูมสีวนไดเสยีไมวาทางตรงหรอืทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี      
ตนเปนกรรมการ 
    (๕)  ติดยาเสพติดใหโทษ 
    (๖)  เคยถกูไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ            
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถอืวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
    (๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปและพนโทษมายังไมถึง 
หาปนับถึงวันท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวฒิุ  เวนแตในความผดิอันไดกระทําโดยประมาท 
                         ขอ ๑๔   ผูทรงคุณวุฒิมวีาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
                         ขอ ๑๕   ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปนี ้
     (๑)  ครบวาระการดํารงตําแหนง  
     (๒)  ตาย   
     (๓)  ลาออก โดยยื่นหนังสือตอประธานกรรมการที่ตนดํารงตําแหนง 
     (๔)  คณะกรรมการทีผู่ทรงคณุวุฒิดํารงตําแหนงอยูเห็นวามีเหตุอันควรและมีมตจิํานวน 
ไมนอยกวาสองในสามใหออก   
     (๕)  มีลักษณะตองหามตามขอ ๑๓ 
 

หมวด ๓ 
การจัดทําแผนพัฒนา 

                                                        
 
  ขอ ๑๖   การจดัทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาใหดําเนนิการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอน 
ดําเนินการ ดังนี้ 



 
๗ 
 

                    (๑)  คณะกรรมการพฒันาทองถิ่นจดัประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ที่เกี่ยวของ เพือ่แจงแนวทางการพฒันาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเดน็การพัฒนา และประเด็น 
ที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ท่ี เพ่ือนํามากําหนด
แนวทางการจดัทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และ 
ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
                    (๒)  คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ รวบรวมแนวทางและขอมลู นํามา
วิเคราะหเพ่ือจดัทํารางแผนยทุธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพฒันาทองถิ่น 
                    (๓)  คณะกรรมการพฒันาทองถิ่นพจิารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหาร 
ทองถิ่น 
                    (๔)  ผูบริหารทองถิ่นพจิารณาอนุมัตริางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใชแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
                     สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพฒันาตอ 
สภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 
                  ขอ ๑๗   การจัดทําแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนนิการ ดังนี ้
                    (๑)  คณะกรรมการพฒันาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจดุมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพฒันา รวมทั้งสอดคลอง 
กับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และ
ขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
                   (๒)  คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจดัทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพฒันาทองถิ่น 
                   (๓)  คณะกรรมการพฒันาทองถิ่นพจิารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 
                   (๔)  ผูบริหารทองถิ่นพจิารณาอนุมัตริางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
                           สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิน่จึงพจิารณาอนุมัตแิละประกาศใชแผนพัฒนา 
สามปตอไป 
                           ขอ ๑๘   แผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสรจ็ภายในเดือนมิถนุายนกอน 
งบประมาณประจําป 
                        ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปแลวรายงานกระทรวง 
มหาดไทยทราบ  



 
๘ 
 

       ในกรณีของเทศบาลผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได เมื่อมีการขยายเวลา 
ใหแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
        สําหรับองคการบริหารสวนตําบล อํานาจของผูวาราชการจังหวดัตามวรรคสองใหเปนอํานาจของ
นายอําเภอแลวแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
                           ขอ ๑๙   องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจดัทําหรือรวม 
จัดทํารางแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
   (๑)   คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่จัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ 
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพฒันา
ทองถิ่น 
   (๒)   คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและ 
รายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น 
   (๓)   ผูบริหารทองถิ่นพจิารณาอนุมัติขอกาํหนดขอบขายและรายละเอยีดของงาน  
              ขอ ๒๐ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกทีจ่ัดทําหรือรวมจัดทํารางแผนพัฒนาดําเนินการตาม 
ข้ันตอนและวธิีการจัดทํารางแผนพัฒนาตามระเบียบนี ้
 
 

หมวด ๔ 
การแกไข การเพิ่มเติมหรอืการเปลี่ยนแปลงแผนพฒันา 

     
               
   ขอ ๒๑ การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 
                  ขอ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี ้โดยม ี
ข้ันตอนดําเนนิการ ดังนี ้
                          (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถิ่น จดัทํารางแผนพัฒนาสามปที่ 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพฒันาทองถิ่น 
                          (๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพฒันาสามปท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
เพื่อเสนอผูบรหิารทองถิ่น 
                          (๓)  ผูบริหารทองถิน่พิจารณาอนุมัตริางแผนพัฒนาสามปท่ีเพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
 
 



 
๙ 
 

               สําหรับองคการบรหิารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่เพ่ิมเติม 
หรือเปลีย่นแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นจงึพิจารณา
อนุมัติและประกาศใชตอไป 
                          ขอ ๒๓  การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี 
ข้ันตอนดําเนนิการ ดังนี ้
                (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพฒันา 
ที่เปลี่ยนแปลงพรอมเหตผุลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

          (๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่และประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบรหิารทองถิ่น 
                          (๓)  ผูบริหารทองถิน่พิจารณาอนุมัตริางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 
                           สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยทุธศาสตรการพัฒนา 
ที่เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิน่จึงพจิารณาอนุมัติ
และประกาศใชตอไป 
 

หมวด ๕ 
      การนาํแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ

 

 
               ขอ ๒๔  ใหผูบริหารทองถิน่ประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจง 
สภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานที ่
เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวนั  
   ขอ ๒๕  ใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจดัทํางบประมาณ
รายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิม่เติม รวมทั้งวางแนวทางเพือ่ใหมีการปฏบิัติใหบรรลุวตัถุประสงค 
ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 
        ขอ ๒๖  การจดัทําแผนการดาํเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี ้
   (๑) คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมภิาค รัฐวสิาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ท่ีดําเนินการ      
ในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนนิงาน เสนอคณะกรรมการพฒันาทองถิ่น 
 



 
๑๐ 

 
                            (๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิน่
ประกาศเปนแผนการดําเนนิงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนนิงานภายในสิบหาวันนับแตวนัท่ีประกาศ เพ่ือ 
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวนั 
                           ขอ ๒๗  แผนการดําเนนิงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแตวันทีต่ั้งงบประมาณดําเนนิการหรือไดรบัแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ทีต่องดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนัน้  
                           การขยายเวลาการจดัทําและการแกไขแผนการดําเนนิงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 
       

หมวด ๖ 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

 

                      
                          ขอ ๒๘  ใหผูบริหารทองถิน่แตงตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย   
                           (๑) สมาชิกสภาทองถิ่นท่ีสภาทองถิ่นคดัเลือกจํานวนสามคน                             

(๒) ผูแทนประชาคมทองถิน่ที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน                                          
   (๓) ผูแทนหนวยงานที่เกีย่วของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน                              
   (๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน                                                     
   (๕) ผูทรงคณุวุฒิท่ีผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน                                                       
             โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
        กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคดัเลอืกอีกได 
                          ขอ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น มีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้
     (๑)  กําหนดแนวทาง วิธกีารในการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
     (๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (๓)   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอ 
ผูบริหารทองถิน่ เพื่อใหผูบรหิารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น และประกาศผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน 
ธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
   (๔)  แตงตั้งคณะอนกุรรมการหรือคณะทาํงานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 



 
๑๑ 

 
   ขอ ๓๐  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือ 
รวมดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี ้
     (๑)  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจดัทํารางขอกําหนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 
     (๒) ผูบริหารทองถิ่นพจิารณาอนุมัติขอกาํหนด ขอบขายและรายละเอยีดของงาน 
      (๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมนิผล 
     (๔)  ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนนิการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการตดิตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น 
      (๕)  ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมนิผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน         
  ขอ ๓๑  เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพือ่ใหการบริหารงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการตดิตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 
 

               บทเฉพาะกาล 
   
 

   ขอ ๓๒  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและแผนปฏิบัตกิาร ท่ีมีอยูเดิมกอนวนัที่
ระเบียบนี้มผีลในการประกาศใช ใหมีผลใชไดตอไป 
 
                                                                   ประกาศ ณ วนัที่     ๒๙   กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๔๘ 

                          สมชาย  สุนทรวัฒน 
                            (นายสมชาย  สุนทรวัฒน) 

                            รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัตริาชการแทน 
                             รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

 
• ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ไป เลมที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง  

วันที่ ๑๗ ตลุาคม ๒๕๔๘  หนา ๔๖ - ๕๗ 


