
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘   
รวมแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559  และ (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561  

     
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสาน

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหเปนปจจุบัน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ           

กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังน้ี 

ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

ขอ ๒ 0

1ระเบียบน้ีใหใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดซึง่ขัดหรือแยงกบัระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน  

ขอ ๔ ในระเบียบน้ี 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวาองคการบรหิารสวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา 

องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง ยกเวนกรุงเทพมหานคร  
“สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา      

สภาองคการบริหารสวนตําบล และสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
“คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร         
สวนตําบล และคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มี
กฎหมายจัดต้ัง 

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

 

                                                             
1
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“อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย 
“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน         

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
“สมาชิกสภาทองถ่ิน” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิก    สภา

เทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่น ที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิง่อําเภอดวย  
“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น      ที่
มีกฎหมายจัดต้ัง  

“หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน” 1

2หมายความวา ผูอํานวยการสํานัก หัวหนา
สํานัก ผูอํานวยการกองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือตําแหนงที่เรียกช่ืออยางอื่นซึ่งเทียบเทาตําแหนง
ดังกลาว 

“พนักงานสวนทองถ่ิน” 2

3หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล และพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น
ที่มีกฎหมายจัดต้ัง  

“แผนพัฒนาทองถ่ิน”3

4 หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”4

5 (ยกเลิก  
“แผนพัฒนาทองถ่ิน”4 หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ที่กําหนด 

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด คําเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนา  และใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  

 “แผนการดําเนินงาน” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกร ปกครอง
สวนทองถ่ินประจําปงบประมาณน้ัน 

“โครงการพัฒนา”5

6 หมายความวา โครงการที่คําเนินการจัดทาํบรกิารสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

 “การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาทองถ่ินหรือแผนการ

                                                             
2
 ขอ 4 นิยามคําวา “หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน”แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 
3
 ขอ 4 นิยามคําวา “พนักงานสวนทองถิ่น”แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.  ๒๕61 
4
 ขอ 4 คําวา “แผนพัฒนาทองถิ่น”แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 
5
 ขอ 4 คําวา “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ๒๕59 
6
 ขอ 4 นิยามคําวา “โครงการพัฒนา”แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 
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ดําเนินงานใหถูกตอง โดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
“การเพิ่มเติม”6

7 (ยกเลิก  
“การเปลี่ยนแปลง”7

8 (ยกเลิก  
[คําวา “แผนพัฒนาทองถ่ิน” แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 3 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61] 

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามระเบียบน้ีได 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม
ระเบียบน้ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวัด แลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ยกเวนหรือผอนผัน  

ขอ ๖ การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองสอดคลองกับระเบียบวาดวย
การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หมวด ๑ 
องคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

    
ขอ ๗ องคกรจัดทําแผนพฒันาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย 
(๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
(๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 
(๑  ผูบริหารทองถ่ิน      ประธานกรรมการ 
(๒  รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันทุกคน   กรรมการ 
(๓  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ 
(๔  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ 
(๕  ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
      ที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน   กรรมการ 
(๖  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือก 
      จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน    กรรมการ 
(๗  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    กรรมการและเลขานุการ 
(๘  หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน    ผูชวยเลขานุการ 

8

9กรรมการตาม (๓ (๔ (๕ และ (๖ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรบัการคัดเลอืกอีก
ก็ได 
                                                             
7
 ขอ 4 นิยามคําวา “การเพ่ิมเติม”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2 

พ.ศ. ๒๕59 
8
 ขอ 4 นิยามคําวา “การเปลี่ยนแปลง”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ

ท่ี 2 พ.ศ. ๒๕59 
9
 ขอ 8 วรรคสอง  แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ.  
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ขอ ๙ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย 

(๑ ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          ประธานกรรมการ 
(๒ หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                    กรรมการ 
(๓ ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือก 

                 จํานวนสามคน                    กรรมการ 
(๔ หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน   กรรมการและเลขานุการ 
(๕ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

 หรือพนักงานสวนทองถ่ินที่ผูบริหารทองถ่ินมอบหมาย            ผูชวยเลขานุการ 
9

10กรรมการตาม (๓ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสีป่และอาจไดรับการคัดเลือกอกีก็ได  

ขอ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมอีํานาจหนาที่ ดังน้ี  
(๑ 10

11 กําหนดแนวทางการพฒันาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 
(ก อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหนาที่  ที่มี

ผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
(ข ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  
(ค ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการ ใน

ยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 

(ง กรอบนโยบาย ทิศท าง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด 

(จ นโยบายของผูบรหิารทองถ่ินที่แถลงตอสภาทองถ่ิน  
(ฉ แผน พัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 

ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินคํานึงถึง 
สถานะทางการคลงัของทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาดวย 

(๒ 11

12รวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหา
เกี่ยวกับการจัดทํารางแผนพฒันาทองถ่ิน 

ในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง นําปญหาความตองการจาก
แผนพัฒนาหมูบานหรอืแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน ที่จะดําเนินการเองได  มาพิจารณาบรรจุ
ไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล  เมืองพัทยา และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง ใหเสนอปญหา ความตองการ ไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด และให
องคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจ
หนาที่ 
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ขอ 9 วรรคสองแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕

61 
11

  ขอ10(1แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ๒๕59 
12

 ขอ 10 (2แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ๒๕59 
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ขอ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๑  

 

ขอ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด แลวแตกรณีจึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ         
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของการประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 

หมวด ๒ 
ผูทรงคุณวุฒิ 

    
 

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

(๑ เปนผูมีความรูความสามารถ ซื่อสัตย สจุริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได 
(๒ เปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบรหิารทองถ่ินน้ัน 
(๓ เปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน 
(๔ เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ 

ตนเปนกรรมการ 
(๕ ติดยาเสพติดใหโทษ  
(๖ เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗ ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปและพนโทษมายังไมถึง

หาปนับถึงวันที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  
 

ขอ ๑๔12

13 ผูทรงคุณวุฒมิีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได  
 

ขอ ๑๕ ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหน่ึง ดังตอไปน้ี  
(๑ ครบวาระการดํารงตําแหนง  
(๒ ตาย 
(๓ ลาออก โดยย่ืนหนังสือตอประธานกรรมการที่ตนดํารงตําแหนง  
(๔ คณะกรรมการทีผู่ทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงอยูเห็นวามเีหตุอันควรและมีมติจํานวน    ไม

นอยกวาสองในสามใหออก 
(๕ มีลกัษณะตองหามตามขอ ๑๓ 
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 ขอ 14 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 
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หมวด ๓ 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

     
 

ขอ ๑๖13

14 (ยกเลิก  

ขอ ๑๗14

15การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหดําเนินการตามข้ันตอน  ดังน้ี 
(๑ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่   เพื่อนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

(๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและนําขอมูลมา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพฒันาทองถ่ิน แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

(๓ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพจิารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพื่อเสนอผูบรหิารทองถ่ิน  
(๔ ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินและประกาศใชแผนพฒันาทองถ่ิน 
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับองคการ

บริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความ
เห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช แผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 

ขอ ๑๘ 1 5

16แผนพัฒนาทองถ่ิน กรณีเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม       กอน
ปงบประมาณถัดไป 

กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน
กอนปงบประมาณถัดไป 

ใหนายอําเภอมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการ
บริหารสวนตําบล 

นอกจากวรรคสามใหผูวาราชการจงัหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจดัทําหรอืทบทวนแผนพฒันา
ทองถ่ิน 

ในกรณีเทศบาลตําบลผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอก็ได 
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคสาม วรรคสี่ และ

วรรคหา ใหจังหวัดแจงใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

ขอ ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทํา หรือ 
รวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินได โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
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 ขอ 16 ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ๒๕59 
15

 ขอ 17 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ๒๕59 
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  ขอ 16 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. ๒๕59 
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(๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ 
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการ พัฒนา
ทองถ่ิน 

(๒ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและ 
รายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(๓ ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 

ขอ ๒๐ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทําหรือรวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดําเนินการ ตามข้ันตอนและวิธีการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบน้ี 

 
หมวด ๔ 

การแกไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
      

ขอ ๒๑  การแกไขแผนพัฒนาทองถ่ินเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
16

17เมื่อผูบริหารทองถ่ินไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินที่แกไขแลว ใหปดประกาศ ใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามลบิวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเห็นชอบ พรอมทั้งแจงสภาทองถ่ิน อําเภอ และ
จังหวัดทราบดวย” 

 

ขอ ๒๒ 1 7

18เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

(๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินที่
เพิ่มเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินที่
เพิ่มเติม สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติม ใหสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 

เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว          
ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามลิบวัน      นับ
แตวันที่ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  

 

 ขอ ๒๒/๑ 1 8

19 เพื่อประโยชนของประซาซน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปน
อํานาจ ของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่
เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบรหิารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 

เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหน่ึงไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาว ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประซาซนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
นับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  

                                                             
17

 ขอ 21 วรรคสองแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 

๒๕61 
18

 ขอ 22 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 
19

 ขอ 22/1  เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕61 
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ขอ ๒๒/๒ 1 9

20 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินที่เกี่ยวกับโครงการ 
พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ดวย และเมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินที่เพิ่มเติมหรอืเปลีย่นแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประ
ซาซนทราบโดยเปดเผยไม นอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว  

ขอ ๒๓20

21  (ยกเลิก  

หมวด ๕ 
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติ 
     

ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินที่อนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ 
รวมทั้งแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด        อําเภอ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใช
และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๒๕ 2 1

22ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน 
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีข้ันตอนดําเนินการ 
ดังน้ี 

(๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ    ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(๒ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ 
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 

ขอ ๒๗ 22

23แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและ
โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการ       ในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในปงบประมาณน้ัน 

                                                             
20

 ขอ้ 222/2  เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 

21
 ขอ้ 23 ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. ๒๕59 

22
 ขอ้ 25  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. ๒๕59 

23
 ขอ้ 27 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. ๒๕59 
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การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 

หมวด ๖ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
      

 
ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวย 
(๑ สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(๒ ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๓ ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๔ หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกคันเองจํานวนสองคน 
(๕ ผูทรงคุณวุฒิที่ผู,บริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 

อีกหน่ึงคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
23

24กรรมการตาม (1  (2  (3  (4 และ (5  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกก็ได  

  
ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
(๑ กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒ ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
(๓ 24

25 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในที่เปดเผยภายในสิบหา
วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

 (๔ แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ 
หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ี 

(๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน  

(๒ ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน  
(๓ หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  
(๔ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ

                                                             
24

 ขอ 28 วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 

๒๕61 
25

 ขอ 29 (3  แกไขเพ่ิมเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕

61 
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ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 
(๕ 25

26 ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
ในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตาม   และประเมินผลดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

บทเฉพาะกาล 
    

ขอ ๓๒ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและแผนปฏิบัติการ ที่มีอยูเติมกอนวันที่
ระเบียบน้ีมีผลในการประกาศใช ใหมีผลใชไดตอไป 

[คําวา “แผนพัฒนาทองถ่ิน” แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 3 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย    วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61] 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  สมชาย   สุนทรวัฒน 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

 
26

27ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2   พ.ศ. ๒๕
59   

ขอ ๒   ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 

ขอ ๑๕ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป แผนการดําเนินงาน การติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาที่มีอยูเดิมหรือดําเนินการกอนวันที่ระเบียบน้ีมีผลใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับใชไดตอไป
จนกวาจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
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 ขอ 30 (5 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3 พ.ศ. ๒๕

61 
27

 ราชกิจจานุเบกษา เลม 133/ตอนพิเศษ 218 ง/หนา 3/28  กันยายน 2559 
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28ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 3พ.ศ. ๒๕
61  

 

ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 

ขอ ๓ ใหแกไขคําวา “แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป” เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” และแกไขคําวา 
แผนพฒันา” เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแหง 
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