
 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 

           โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสาน 
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหเปนปจจบุัน       
                  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗  แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน 
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
จึงออกระเบยีบไว ดังนี ้
                  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘” 
                         ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
                      ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

                         บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบยีบนี้ใหใชระเบยีบนี้แทน 
       ขอ ๔ ในระเบียบนี ้
                       “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมอืงพัทยา 
องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจดัตั้ง ยกเวนกรุงเทพมหานคร 
                         “สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา 
สภาองคการบริหารสวนตําบล และสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอืน่ที่มีกฎหมายจัดตั้ง      
                         “คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน”  หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
และคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจดัตั้ง  
                        “คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน” หมายความวา คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจงัหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอืน่     
ที่มีกฎหมายจดัตั้ง 



 

๒ 
 

        “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา คณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจงัหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินทีม่ีกฎหมายจัดตั้ง 
       “อําเภอ”  หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย 
           “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
              “สมาชิกสภาทองถ่ิน” หมายความวา สมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชกิสภา 
เทศบาล สมาชิกสภาเมืองพทัยา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินอืน่ที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
          “นายอําเภอ”  หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย 
             “ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  
ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 
                         “หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จดัทําแผน”  หมายความวา ผูอํานวยการกองแผนและ 
งบประมาณ ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน หวัหนากองวิชาการและแผน หวัหนางานวิเคราะหนโยบาย 
และแผน หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือผูปฏิบัติหนาที่เชนเดยีวกนักับตําแหนงดังกลาว 
                        “พนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการสวนจงัหวัด พนักงานเทศบาล พนกังานเมือง 
พัทยา พนกังานสวนตําบล และพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจดัตั้ง   
                     “แผนพัฒนา”  หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป 
                                  “แผนยทุธศาสตรการพัฒนา”  หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงแสดงถึง 
วิสัยทัศน พนัธกิจ และจดุมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน 
       “แผนพัฒนาสามป”  หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมลัีกษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ 
พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา 
สามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 
 



 

๓ 
 

                               “แผนการดาํเนินงาน”  หมายความวา แผนการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น 
                   “โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และดําเนนิการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินที่กําหนดไว 
                   “การแกไข”  หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดําเนนิงานให 
ถูกตอง โดยไมทําใหวตัถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

   “การเพิ่มเติม”  หมายความวา การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป  
ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป 
                   “การเปลี่ยนแปลง”  หมายความวา การทําใหวตัถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม     
               ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินจิฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนนิการใหเปนไป
ตามระเบียบนีไ้ด      
   ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ใหผูวาราชการจังหวดัมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวดั แลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหาวันนับแต     
วันที่ยกเวนหรือผอนผัน   
                   ขอ ๖  การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองสอดคลองกับระเบยีบ วาดวย 
การประสานการจัดทําแผนพฒันาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  

หมวด ๑ 
องคกรจัดทําแผนพฒันา 

    
 

                ขอ ๗  องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 
                    (๑)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
                    ขอ ๘   ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
  (๑)  ผูบริหารทองถ่ิน      ประธานกรรมการ 

        (๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นทุกคน  กรรมการ         



 

๔ 
 

                           (๓)  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 
               (๔)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ 
               (๕)  ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกจิ 
                                  ที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน  กรรมการ 
                           (๖)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ิน 

       คัดเลือกจาํนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน  กรรมการ 
                           (๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    กรรมการและเลขานุการ 

             (๘)  หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จดัทําแผน   ผูชวยเลขานุการ 
                      กรรมการตามขอ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับ
การคัดเลือกอกีได 
                    ขอ ๙  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน       
ประกอบดวย 
           (๑) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       ประธานกรรมการ 
                           (๒) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ       
                (๓)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ิน           
                              คัดเลือกจํานวนสามคน                                            กรรมการ                                                   
                (๔) หวัหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน         กรรมการและเลขานุการ 
                       (๕) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงาน             
                                  สวนทองถ่ินที่ผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย                  ผูชวยเลขานุการ      
                            กรรมการตามขอ ๙ (๓)  ใหมวีาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

ขอ ๑๐  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
   (๑)  กําหนดแนวทางการพฒันาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 
          (๑.๑) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอาํนาจหนาที่ทีม่ีผลกระทบ 
ตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั การผังเมือง 
         (๑.๒)  ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
         (๑.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนนิการใน 
ยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด 
          (๑.๔) กรอบนโยบาย ทศิทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวดั 



 

๕ 
 

         (๑.๕) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินที่แถลงตอสภาทองถ่ิน 
                                  (๑.๖)  แผนชุมชน 
                               ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินคํานงึถึงสถานะ
ทางการคลังของทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวนที่ตองดาํเนินการ มาประกอบการพจิารณาดวย    
                           (๒)  รวมจดัทํารางแผนพฒันา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเกี่ยวกับการ         
จัดทํารางแผนพัฒนา 
                           ในการจดัทาํรางแผนพัฒนา ใหเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจดัตั้ง นําปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะ
ดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศกัยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหาร
สวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ใหเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการ
บริหารสวนจังหวัด และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนาํมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่     
    (๓)  พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน 
                           (๔)  ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๒) 
     (๕)  พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 
                           (๖)  แตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
      (๗)  ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
มีหนาที่ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนในทองถ่ินและ
จัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจดัทาํแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดวย 
    ขอ ๑๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน มีหนาทีจ่ัดทํารางแผนพัฒนาให
สอดคลองกับแนวทางการพฒันาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด จัดทํารางแผนการดําเนนิงาน และจดัทํา 
รางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๑) 
               ขอ ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน 
พัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ตองมีกรรมการ 
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด แลวแตกรณีจึงจะเปนองคประชุม         

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ 
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม                                              
 การวินจิฉัยช้ีขาดของการประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ           
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 



 

๖ 
 

หมวด ๒ 
ผูทรงคุณวฒุ ิ

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

ดังตอไปนี ้
    (๑)  เปนผูมีความรูความสามารถ ซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได 
                           (๒)  เปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินนั้น 
    (๓)  เปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
                           (๔)  เปนผูมีสวนไดเสยีไมวาทางตรงหรอืทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่      
ตนเปนกรรมการ 
    (๕)  ติดยาเสพติดใหโทษ 
    (๖)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ            
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
    (๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคกุตั้งแตสองปขึ้นไปและพนโทษมายังไมถึง 
หาปนับถึงวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวฒุิ  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
                         ขอ ๑๔   ผูทรงคุณวุฒิมวีาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
                         ขอ ๑๕   ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตหุนึง่ ดังตอไปนี ้
     (๑)  ครบวาระการดํารงตําแหนง  
     (๒)  ตาย   
     (๓)  ลาออก โดยยืน่หนังสือตอประธานกรรมการที่ตนดํารงตําแหนง 
     (๔)  คณะกรรมการที่ผูทรงคุณวุฒดิํารงตําแหนงอยูเห็นวามีเหตุอันควรและมีมติจํานวน 
ไมนอยกวาสองในสามใหออก   
     (๕)  มีลักษณะตองหามตามขอ ๑๓ 
 

หมวด ๓ 
การจัดทําแผนพัฒนา 

                                                        
 

  ขอ ๑๖   การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนนิการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอน 
ดําเนินการ ดังนี้ 



 

๗ 
 

                    (๑)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกจิ 
ที่เกี่ยวของ เพือ่แจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเดน็การพัฒนา และประเด็น 
ที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ เพื่อนํามากําหนด
แนวทางการจดัทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนาํขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และ 
ขอมูลในแผนชมุชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
                    (๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมลู นํามา
วิเคราะหเพื่อจดัทํารางแผนยทุธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
                    (๓)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหาร 
ทองถ่ิน 
                    (๔)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใชแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
                     สําหรับองคการบรหิารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอ 
สภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 
                  ขอ ๑๗   การจดัทําแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนนิการ ดังนี ้
                    (๑)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พนัธกิจ และจดุมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลอง 
กับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และ
ขอมูลในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
                   (๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
                   (๓)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
                   (๔)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
                           สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการ
บริหารสวนตาํบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัตแิละประกาศใชแผนพัฒนา 
สามปตอไป 
                           ขอ ๑๘   แผนพัฒนาสามปใหจดัทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอน 
งบประมาณประจําป 
                        ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปแลวรายงานกระทรวง 
มหาดไทยทราบ  



 

๘ 
 

       ในกรณีของเทศบาลผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได เมื่อมีการขยายเวลา 
ใหแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
        สําหรับองคการบริหารสวนตําบล อํานาจของผูวาราชการจังหวดัตามวรรคสองใหเปนอํานาจของ
นายอําเภอแลวแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
                           ขอ ๑๙   องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจดัทําหรือรวม 
จัดทํารางแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
   (๑)   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ 
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 
   (๒)   คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาใหความเหน็ชอบรางขอกําหนดขอบขายและ 
รายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
   (๓)   ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกาํหนดขอบขายและรายละเอยีดของงาน  
              ขอ ๒๐ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกทีจ่ัดทําหรือรวมจัดทํารางแผนพัฒนาดําเนินการตาม 
ขั้นตอนและวธีิการจัดทํารางแผนพัฒนาตามระเบียบนี ้
 
 

หมวด ๔ 
การแกไข การเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพฒันา 

     
               
   ขอ ๒๑ การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
                  ขอ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป ใหดําเนินการตามระเบียบนี ้โดยม ี
ขั้นตอนดําเนนิการ ดังนี ้
                          (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามปที่ 
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
                          (๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพฒันาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
                          (๓)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
 
 



 

๙ 
 

               สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใชตอไป 
                          ขอ ๒๓  การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนนิการตามระเบียบนี้  โดยม ี
ขั้นตอนดําเนนิการ ดังนี ้
                (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ที่เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

          (๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
                          (๓)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 
                           สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนยทุธศาสตรการพัฒนา 
ที่เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเหน็ชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใชตอไป 
 

หมวด ๕ 
      การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ

 

 
               ขอ ๒๔  ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจง 
สภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานที ่
เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวนั  
   ขอ ๒๕  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจดัทํางบประมาณ
รายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพิม่เติม รวมทั้งวางแนวทางเพือ่ใหมีการปฏบิัติใหบรรลุวตัถุประสงค 
ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 
        ขอ ๒๖  การจดัทําแผนการดาํเนินงานใหดาํเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี ้
   (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมภิาค รัฐวสิาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการ      
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนนิงาน เสนอคณะกรรมการพฒันาทองถ่ิน 
 



 

๑๐ 
 

                            (๒)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศเปนแผนการดําเนนิงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนนิงานภายในสิบหาวันนับแตวนัที่ประกาศ เพื่อ 
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวนั 
                           ขอ ๒๗  แผนการดําเนนิงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแตวันทีต่ั้งงบประมาณดําเนนิการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนัน้  
                           การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนนิงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
       

หมวด ๖ 
   การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   

 

                      
                          ขอ ๒๘  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย   
                           (๑) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน                             

(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน                                          
   (๓) ผูแทนหนวยงานที่เกีย่วของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน                              
   (๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน                                                     
   (๕) ผูทรงคุณวฒุิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน                                                       
             โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาํหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
        กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมวีาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
                          ขอ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
     (๑)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
     (๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (๓)   รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอ 
ผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน 
ธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
   (๔)  แตงตั้งคณะอนกุรรมการหรือคณะทาํงานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 



 

๑๑ 
 

   ขอ ๓๐  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือ 
รวมดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี ้
     (๑)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
     (๒) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกาํหนด ขอบขายและรายละเอยีดของงาน 
      (๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมนิผล 
     (๔)  ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนนิการติดตามและประเมินผล 
รายงานผลการดําเนินการซึง่ไดจากการตดิตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเหน็ตอผูบริหารทองถ่ิน 
      (๕)  ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมนิผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบิวัน         
  ขอ ๓๑  เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพือ่ใหการบริหารงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการตดิตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 
 

               บทเฉพาะกาล 
   
 

   ขอ ๓๒  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและแผนปฏิบัตกิาร ที่มีอยูเดิมกอนวนัที่
ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช ใหมีผลใชไดตอไป 
 
                                                                   ประกาศ ณ วนัที่     ๒๙   กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๔๘ 

                          สมชาย  สุนทรวัฒน 
                            (นายสมชาย  สุนทรวัฒน) 

                            รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 
                             รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ไป เลมที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง  
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘  หนา ๔๖ - ๕๗ 




