
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 

           โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าและประสานแผน 
พฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหเ้ป็นปัจจุบนั       
                       อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗  แห่งพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและ
ขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย  
จงึออกระเบยีบไว ้ดงันี้ 
                ข้อ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกวา่ “ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ….” 
                    ข้อ ๒   ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
                    ข้อ ๓  ใหย้กเลกิระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

                      บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค าส ัง่อื่นใดซึง่ขดัหรอืแยง้กบัระเบยีบนี้ใหใ้ชร้ะเบยีบนี้แทน 
       ข้อ ๔ ในระเบยีบนี ้
                       “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่”  หมายความวา่ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล เมอืงพทัยา 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมายจดัตัง้ ยกเวน้กรุงเทพมหานคร 
                         “สภาทอ้งถิน่” หมายความวา่ สภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั สภาเทศบาล สภาเมอืงพทัยา 
สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมายจดัตัง้      
                         “คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่”  หมายความวา่ คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  
คณะกรรมการพฒันาเทศบาล คณะกรรมการพฒันาเมอืงพทัยา คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
และคณะกรรมการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมายจดัตัง้  
                        “คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่” หมายความวา่ คณะกรรมการสนบัสนุน
การจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล  
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเมอืงพทัยา คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันา 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล และคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่น     
ทีม่กีฎหมายจดัตัง้ 
 
 



 ๒ 

       “คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่” หมายความวา่ คณะกรรมการ 
ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
เทศบาล คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเมอืงพทัยา คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล 
แผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่ทีม่กีฎหมายจดัตัง้ 
       “อ าเภอ”  หมายความรวมถงึกิง่อ าเภอดว้ย 
           “ผูบ้รหิารทอ้งถิน่” หมายความวา่ นายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมายจดัตัง้  
              “สมาชกิสภาทอ้งถิน่” หมายความวา่ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั สมาชกิสภา 
เทศบาล สมาชกิสภาเมอืงพทัยา สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และสมาชกิสภาองคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมายจดัตัง้  
          “นายอ าเภอ”  หมายความรวมถงึปลดัอ าเภอผูเ้ป็นหวัหน้าประจ ากิง่อ าเภอดว้ย 
             “ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่” หมายความวา่ ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  
ปลดัเทศบาล ปลดัเมอืงพทัยา ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล และปลดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่ ี
กฎหมายจดัตัง้ 
                      “หวัหน้าส่วนการบรหิารทีม่หีน้าทีจ่ดัท าแผน”  หมายความวา่ ผูอ้ านวยการกองแผนและ 
งบประมาณ ผูอ้ านวยการกองวชิาการและแผนงาน หวัหน้ากองวชิาการและแผน หวัหน้างานวเิคราะหน์โยบาย
และแผน หวัหน้าส านกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล หรอืผูป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ช่นเดยีวกนักบัต าแหน่งดงักล่าว 
                        “พนกังานส่วนทอ้งถิน่” หมายความวา่ ขา้ราชการส่วนจงัหวดั พนกังานเทศบาล พนกังานเมอืง 
พทัยา พนกังานส่วนต าบล และพนกังานหรอืขา้ราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมายจดัตัง้
   
                     “แผนพฒันา”  หมายความรวมถงึแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา และแผนพฒันาสามปี 
                    “แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา”  หมายความวา่ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมขององคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีก่ าหนดยทุธศาสตร ์และแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ซึง่แสดงถงึ 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต โดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
แห่งชาต ิแผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั อ าเภอ และแผนชุมชน 
      “แผนพฒันาสามปี”  หมายความวา่ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมขององคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถิน่ทีส่อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา อนัมลีกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอยีดแผนงาน โครงการ 
พฒันาทีจ่ดัท าขึน้ส าหรบัปีงบประมาณแต่ละปี ซึง่มคีวามต่อเนื่องและเป็นแผนกา้วหน้าครอบคลุมระยะเวลา 
สามปีโดยมกีารทบทวนเพื่อปรบัปรุงเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 



 ๓ 

                      “แผนการด าเนินงาน”  หมายความวา่ แผนการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ทีแ่สดงถงึรายละเอยีดแผนงาน โครงการพฒันาและกจิกรรมทีด่ าเนินการจรงิทัง้หมดในพืน้ทีข่ององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ประจ าปีงบประมาณนัน้ 
                   “โครงการพฒันา” หมายความวา่ โครงการทีม่วีตัถุประสงคส์นองต่อแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และด าเนินการเพื่อใหก้ารพฒันาบรรลุตามวสิยัทศัน์ขององคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถิน่ทีก่ าหนดไว ้
                   “การแกไ้ข”  หมายความวา่ การแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในแผนพฒันาหรอืแผนการด าเนินงานให ้
ถูกตอ้ง โดยไม่ท าใหว้ตัถุประสงคแ์ละสาระส าคญัเดมิเปลีย่นแปลงไป 

   “การเพิม่เตมิ”  หมายความวา่ การเพิม่เตมิแผนงาน โครงการทีไ่ม่มอียูใ่นแผนพฒันาสามปี  
ใหป้รากฏไวใ้นแผนพฒันาสามปี 
                   “การเปลีย่นแปลง”  หมายความวา่ การท าใหว้ตัถุประสงคแ์ละสาระส าคญัของแผนพฒันา
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ     
               ข้อ ๕ ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามระเบยีบนี้ และใหม้อี านาจตคีวามและวนิิจฉยั
ปัญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนี้ และใหม้อี านาจก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัเิพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามระเบยีบนี้ได ้     
   ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็น ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมอี านาจยกเวน้หรอืผ่อนผนัการปฏบิตัติามระเบยีบ
นี้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ภายในเขตจงัหวดั แลว้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสบิหา้วนันบัแต่     
วนัทีย่กเวน้หรอืผ่อนผนั   
                   ข้อ ๖   การจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตอ้งสอดคลอ้งกบัระเบยีบ วา่ดว้ย       
การประสานการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
  

หมวด ๑ 
องคก์รจดัท าแผนพฒันา 

    
 

                ข้อ ๗  องคก์รจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย 
                    (๑)  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

(๒)  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
                    ข้อ ๘   ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย 
  (๑) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่      ประธานกรรมการ 

        (๒) รองนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ทุกคน  กรรมการ         
                         (๓) สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีส่ภาทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวนสามคน กรรมการ 
   (๔) ผูท้รงคุณวฒุทิีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวนสามคน  กรรมการ 
   (๕) ผูแ้ทนภาคราชการและ/หรอืรฐัวสิาหกจิ 
                               ทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวนไม่น้อยกวา่สามคน  กรรมการ 



 ๔ 

                         (๖) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ทีป่ระชาคมทอ้งถิน่ 
       คดัเลอืกจ านวนไม่น้อยกวา่สามคนแต่ไม่เกนิหกคน  กรรมการ 

                         (๗) ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่    กรรมการและเลขานุการ 
            (๘)  หวัหน้าส่วนการบรหิารทีม่หีน้าทีจ่ดัท าแผน   ผูช้่วยเลขานุการ 

                      กรรมการตามขอ้ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหม้วีาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดร้บัการ
คดัเลอืกอกีได ้
                    ข้อ ๙  ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่       
ประกอบดว้ย 
           (๑) ปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่       ประธานกรรมการ 
                         (๒) หวัหน้าส่วนการบรหิารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ กรรมการ       
                (๓) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ทีป่ระชาคมทอ้งถิน่           
                             คดัเลอืกจ านวนสามคน                                          กรรมการ                                                                                                                        
                (๔) หวัหน้าส่วนการบรหิารทีม่หีน้าทีจ่ดัท าแผน         กรรมการและเลขานุการ 
                       (๕) เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผนหรอืพนกังาน             
                         ส่วนทอ้งถิน่ทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่มอบหมาย                  ผูช้่วยเลขานุการ      
                          กรรมการตามขอ้ ๙ (๓)  ใหม้วีาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดร้บัการคดัเลอืกอกีได ้

ข้อ ๑๐  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่มอี านาจหน้าที ่ดงันี ้
   (๑)  ก าหนดแนวทางการพฒันาทอ้งถิน่ โดยพจิารณาจาก 
          (๑.๑) อ านาจหน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยเฉพาะอ านาจหน้าทีท่ ีม่ผีลกระทบ
ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การผงัเมอืง 
         (๑.๒)  ภารกจิถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ 
         (๑.๓) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ กลุ่มจงัหวดั และจงัหวดั โดยใหเ้น้นด าเนินการใน 
ยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัและมผีลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแกไ้ขปัญหาความยากจน การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
          (๑.๔) กรอบนโยบาย ทศิทาง แนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขต
จงัหวดั 
         (๑.๕) นโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ทีแ่ถลงต่อสภาทอ้งถิน่ 
                           (๑.๖) แผนชุมชน 
                                    ในการน าประเดน็ขา้งตน้มาจดัท าแผนพฒันา ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ค านึงถงึ
สถานะทางการคลงัของทอ้งถิน่ และความจ าเป็นเร่งด่วนทีต่อ้งด าเนินการ มาประกอบการพจิารณาดว้ย    
                         (๒)  ร่วมจดัท าร่างแผนพฒันา เสนอแนะแนวทางการพฒันา และการแกไ้ขปัญหาเกีย่วกบัการ         
จดัท าร่างแผนพฒันา 
                      ในการจดัท าร่างแผนพฒันา ใหเ้ทศบาล เมอืงพทัยา องคก์ารบรหิารส่วนต าบล และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมายจดัตัง้ น าปัญหาความตอ้งการจากแผนชุมชนทีเ่กนิศกัยภาพของชุมชนทีจ่ะ



 ๕ 

ด าเนินการเองไดม้าพจิารณาบรรจุไวใ้นแผนพฒันา แต่หากเกนิศกัยภาพของเทศบาล เมอืงพทัยา องคก์าร
บรหิารส่วนต าบล และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นทีม่กีฎหมายจดัตัง้ ใหเ้สนอปัญหา ความตอ้งการไปยงั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัน ามาพจิารณาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาขององคก์าร
บรหิารส่วนจงัหวดัตามอ านาจหน้าที ่    
      (๓)  พจิารณาร่างแผนพฒันาและร่างแผนการด าเนินงาน 
                           (๔)  ใหค้วามเหน็ชอบร่างขอ้ก าหนดขอบขา่ยและรายละเอยีดของงานตามขอ้ ๑๙ (๒) 
       (๕)  พจิารณาใหข้อ้คดิเหน็เกีย่วกบัการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
                           (๖)  แต่งตัง้ทีป่รกึษา คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานอื่นเพื่อช่วยปฏบิตังิานตามที่
เหน็สมควร  
        (๗)  ในกรณีองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ใหค้ณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
มหีน้าทีป่ระสานกบัประชาคมหมู่บา้นในการรวบรวม วเิคราะหปั์ญหา ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่และ
จดัท าเป็นโครงการหรอืกจิกรรมเพื่อประกอบในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดว้ย 
    ข้อ ๑๑  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ มหีน้าทีจ่ดัท าร่างแผนพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาทีค่ณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ก าหนด จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน และจดัท า
ร่างขอ้ก าหนดขอบขา่ยและรายละเอยีดของงานตามขอ้ ๑๙ (๑) 
               ข้อ ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผน 
พฒันาทอ้งถิน่ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ตอ้งมกีรรมการ 
มาประชุมไม่น้อยกวา่กึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด แลว้แต่กรณีจงึจะเป็นองคป์ระชุม   

      ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรอืไม่อาจ 
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการทีม่าประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม                                              
 การวนิิจฉยัชีข้าดของการประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้เีสยีงหนึ่งในการ           
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
           หมวด ๒ 
                    ผู้ทรงคณุวฒิุ 
              
                 ข้อ ๑๓  ผูท้รงคุณวฒุติอ้งมคีุณสมบตัติาม (๑) และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม (๒) ถงึ (๗)  
ดงัต่อไปนี้ 
    (๑)  เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ ซื่อสตัย ์สุจรติ สามารถตรวจสอบพฤตกิรรมได ้
                         (๒)  เป็นสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่นัน้ 
    (๓)  เป็นพนกังานหรอืลกูจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ 
                         (๔)  เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้มในสญัญากบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที ่     
ตนเป็นกรรมการ 
    (๕)  ตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 



 ๖ 

    (๖)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจากราชการ หน่วยงานของรฐัหรอืรฐัวสิาหกจิ            
เพราะทุจรติต่อหน้าทีห่รอืถอืวา่กระท าการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ 
    (๗) ไดร้บัโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุกตัง้แต่สองปีขึน้ไปและพน้โทษมายงัไม่ถงึ 
หา้ปีนบัถงึวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งผูท้รงคุณวฒุ ิ เวน้แต่ในความผดิอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
                    ข้อ ๑๔   ผูท้รงคุณวฒุมิวีาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดร้บัการคดัเลอืกอกีได ้
                         ข้อ ๑๕   ผูท้รงคุณวฒุพิน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
     (๑)  ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
     (๒)  ตาย   
     (๓)  ลาออก โดยยืน่หนงัสอืต่อประธานกรรมการทีต่นด ารงต าแหน่ง 
     (๔)  คณะกรรมการทีผู่ท้รงคุณวฒุดิ ารงต าแหน่งอยูเ่หน็วา่มเีหตุอนัควรและมมีตจิ านวน 
ไม่น้อยกวา่สองในสามใหอ้อก   
     (๕)  มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ ๑๓ 
 

            หมวด ๓ 
                       การจดัท าแผนพฒันา 
                                                        
 

  ข้อ ๑๖   การจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาใหด้ าเนินการตามระเบยีบนี้  โดยมขี ัน้ตอน 
ด าเนินการ ดงันี้ 
                    (๑)  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่จดัประชุมประชาคมทอ้งถิน่ ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อแจง้แนวทางการพฒันาทอ้งถิน่ รบัทราบปัญหา ความตอ้งการ ประเดน็การพฒันา และประเดน็ 
ทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนความช่วยเหลอืทางวชิาการ และแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่เพื่อน ามาก าหนด
แนวทางการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา โดยใหน้ าขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาจากหน่วยงานต่าง ๆ และ 
ขอ้มลูในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา  
                    (๒)  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ รวบรวมแนวทางและขอ้มลู น ามา
วเิคราะหเ์พื่อจดัท าร่างแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาแลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 
                    (๓)  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่พจิารณาร่างแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา เพื่อเสนอผูบ้รหิาร 
ทอ้งถิน่ 
                    (๔)  ผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาอนุมตัริ่างแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา และประกาศใชแ้ผน 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
                     ส าหรบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอร่างแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาต่อ 
สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเพื่อใหค้วามเหน็ชอบก่อน แลว้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่จงึพจิารณาอนุมตัแิละประกาศใช้
แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาต่อไป 
                  ข้อ ๑๗   การจดัท าแผนพฒันาสามปี ใหด้ าเนินการตามระเบยีบนี้ โดยมขี ัน้ตอนด าเนินการ ดงันี ้



 ๗ 

                    (๑)  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ร่วมกบัประชาคมทอ้งถิน่ ก าหนดประเดน็หลกัการพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา รวมทัง้สอดคลอ้ง                
กบัปัญหา ความตอ้งการของประชาคมและชุมชน โดยใหน้ าขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ขอ้มลูในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจดัท าแผนพฒันาสามปี 
                   (๒)  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่รวบรวมประเดน็หลกัการพฒันา 
ปัญหา ความตอ้งการ และขอ้มลูน ามาจดัท าร่างแผนพฒันาสามปี แลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 
                   (๓)  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่พจิารณาร่างแผนพฒันาสามปีเพื่อเสนอผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
                   (๔)  ผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาอนุมตัริ่างแผนพฒันาสามปีและประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี 
                         ส าหรบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอร่างแผนพฒันาสามปีต่อสภาองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลเพื่อใหค้วามเหน็ชอบก่อนแลว้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่จงึพจิารณาอนุมตัแิละประกาศใชแ้ผนพฒันา 
สามปีต่อไป 
                         ข้อ ๑๘   แผนพฒันาสามปีใหจ้ดัท าและทบทวนใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนมถุินายนก่อน 
งบประมาณประจ าปี 
            ผูว้า่ราชการจงัหวดัมอี านาจขยายเวลาการจดัท าแผนพฒันาสามปีแลว้รายงานกระทรวง               
มหาดไทยทราบ  
        ในกรณีของเทศบาลผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจมอบอ านาจใหน้ายอ าเภอได ้เมื่อมกีารขยายเวลา 
ใหแ้จง้จงัหวดัเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
         ส าหรบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล อ านาจของผูว้า่ราชการจงัหวดัตามวรรคสองใหเ้ป็นอ านาจ
ของนายอ าเภอแลว้แจง้จงัหวดัเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
                        ข้อ ๑๙   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อาจมอบใหห้น่วยงานหรอืบุคคลภายนอกจดัท าหรอืร่วม 
จดัท าร่างแผนพฒันาได ้โดยมขี ัน้ตอนการด าเนินการ ดงันี ้
   (๑)   คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่จดัท าร่างขอ้ก าหนดขอบขา่ยและ 
รายละเอยีดของงานทีจ่ะมอบหมายใหห้น่วยงานหรอืบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถิน่ 
   (๒)   คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบร่างขอ้ก าหนดขอบขา่ยและ 
รายละเอยีดของงานแลว้เสนอผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
   (๓)   ผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาอนุมตัขิอ้ก าหนดขอบขา่ยและรายละเอยีดของงาน  
              ข้อ ๒๐ ใหห้น่วยงานหรอืบุคคลภายนอกทีจ่ดัท าหรอืร่วมจดัท าร่างแผนพฒันาด าเนินการตาม 
ขัน้ตอนและวธิกีารจดัท าร่างแผนพฒันาตามระเบยีบนี้ 
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                                                                          หมวด ๔ 
การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพฒันา 

     
              

   ข้อ ๒๑ การแกไ้ขแผนพฒันาเป็นอ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
                  ข้อ ๒๒ การเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงแผนพฒันาสามปี ใหด้ าเนินการตามระเบยีบนี้ โดยม ี
ขัน้ตอนด าเนินการ ดงันี้ 
                          (๑)  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ จดัท าร่างแผนพฒันาสามปีที ่
เพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงพรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 
                          (๒)  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่พจิารณาร่างแผนพฒันาสามปีทีเ่พิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลง 
เพื่อเสนอผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
                          (๓)  ผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาอนุมตัริ่างแผนพฒันาสามปีทีเ่พิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงและ
ประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีทีเ่พิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลง  
   ส าหรบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอร่างแผนพฒันาสามปีทีเ่พิม่เตมิ 
หรอืเปลีย่นแปลงต่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเพื่อใหค้วามเหน็ชอบก่อน แลว้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่จงึพจิารณา
อนุมตัแิละประกาศใชต่้อไป 
                     ข้อ ๒๓  การเปลีย่นแปลงแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาใหด้ าเนินการตามระเบยีบนี้  โดยม ี
ขัน้ตอนด าเนินการ ดงันี้ 
     (๑)  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่จดัท าร่างแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
ทีเ่ปลีย่นแปลงพรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

(๒)  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่และประชาคมทอ้งถิน่พจิารณาร่างแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
ทีเ่ปลีย่นแปลงเพื่อเสนอผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
                          (๓)  ผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาอนุมตัริ่างแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาทีเ่ปลีย่นแปลงและ
ประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาทีเ่ปลีย่นแปลง 
                           ส าหรบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอร่างแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
ทีเ่ปลีย่นแปลงต่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเพื่อใหค้วามเหน็ชอบก่อน แลว้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่จงึพจิารณาอนุมตัิ
และประกาศใชต่้อไป 
 

                                                                           หมวด ๕ 
                  การน าแผนพฒันาไปปฏิบติั             
 

 
               ข้อ ๒๔  ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ประกาศใชแ้ผนพฒันาทีอ่นุมตัแิลว้ และน าไปปฏบิตั ิรวมทัง้แจง้ 
สภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั อ าเภอ หน่วยงานที ่
เกีย่วขอ้ง และประกาศใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนัภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีป่ระกาศใชแ้ละปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกวา่สามสบิวนั  



 ๙ 

   ข้อ ๒๕  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ใชแ้ผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ รวมทัง้วางแนวทางเพื่อใหม้กีารปฏบิตัใิหบ้รรลุวตัถุประสงค์
ตามโครงการทีก่ าหนดไวใ้นแผนพฒันาสามปี 
        ข้อ ๒๖  การจดัท าแผนการด าเนินงานใหด้ าเนินการตามระเบยีบนี้ โดยมขี ัน้ตอนด าเนินการ 
ดงันี้ 
   (๑) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่รวบรวมแผนงาน โครงการพฒันาของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค รฐัวสิาหกจิและหน่วยงานอื่น ๆ ทีด่ าเนินการ      
ในพืน้ทีข่ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แลว้จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 
                         (๒)  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่พจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน แลว้เสนอผูบ้รหิารทอ้งถิน่
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทัง้นี้ใหปิ้ดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีป่ระกาศ 
เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งน้อยสามสบิวนั 
                        ข้อ ๒๗  แผนการด าเนินงานใหจ้ดัท าเสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคมของปีงบประมาณนัน้หรอืภายใน
สามสบิวนันบัแต่วนัทีต่ ัง้งบประมาณด าเนินการหรอืไดร้บัแจง้แผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภมูภิาค รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานอื่น ๆ ทีต่อ้งด าเนินการในพืน้ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในปีงบประมาณนัน้  
                การขยายเวลาการจดัท าและการแกไ้ขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
       

                                                                      หมวด ๖ 
            การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   
                   

                                          ข้อ ๒๘  ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันาทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย   
                    (๑) สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีส่ภาทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวนสามคน                             

(๒) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ทีป่ระชาคมทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวนสองคน                                          
   (๓) ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวนสองคน                              
   (๔) หวัหน้าส่วนการบรหิารทีค่ดัเลอืกกนัเองจ านวนสองคน                                                     
   (๕) ผูท้รงคุณวฒุทิีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวนสองคน                                                       
             โดยใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการ และกรรมการ 

อกีหนึ่งคนท าหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ 
        กรรมการตามขอ้ ๒๘ ใหม้วีาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดร้บัการคดัเลอืกอกีได ้
                    ข้อ ๒๙  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ มอี านาจหน้าที ่ดงันี ้
     (๑)  ก าหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
     (๒)  ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
    (๓)   รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อ 
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เพื่อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ และประกาศผลการ 
ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนัอยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดอืน 



 ๑๐ 

ธนัวาคมของทุกปี ทัง้นี้ใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกวา่สามสบิวนั 
   (๔)  แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏบิตังิานตามทีเ่หน็สมควร 
   ข้อ ๓๐  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อาจมอบใหห้น่วยงานหรอืบุคคลภายนอกด าเนินการหรอื
ร่วมด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาได ้โดยมขี ัน้ตอนด าเนินการ ดงันี ้
     (๑)  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่จดัท าร่างขอ้ก าหนด ขอบขา่ยและ
รายละเอยีดของงานทีจ่ะมอบหมายใหห้น่วยงานหรอืบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
     (๒) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่พจิารณาอนุมตัขิอ้ก าหนด ขอบขา่ยและรายละเอยีดของงาน 
      (๓) หน่วยงานหรอืบุคคลภายนอกด าเนินการหรอืร่วมด าเนินการตดิตามและประเมนิผล 
     (๔)  ใหห้น่วยงานหรอืบุคคลภายนอกทีด่ าเนินการหรอืร่วมด าเนินการตดิตามและประเมนิผล 
รายงานผลการด าเนินการซึง่ไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลต่อคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล เพื่อ
ประเมนิผลการรายงานผล เสนอความเหน็ต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
      (๕)  ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เสนอผลการตดิตามและประเมนิผลต่อสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถิน่ และประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนั 
อยา่งน้อยปีละหนึ่งครัง้ ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี ทัง้นี้ใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกวา่สามสบิวนั         
   ข้อ ๓๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อใหก้ารบรหิารงานขององคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถิน่สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรฐับาล กระทรวงมหาดไทยอาจจดัใหม้กีารตดิตามและ
ประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดต้ามความเหมาะสม 
 

    บทเฉพาะกาล 
 
 

   ข้อ ๓๒  แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา แผนพฒันาสามปีและแผนปฏบิตักิาร ทีม่อียูเ่ดมิก่อนวนัที่
ระเบยีบนี้มผีลในการประกาศใช ้ใหม้ผีลใชไ้ดต่้อไป 

ประกาศ ณ วนัที ่   ๒๙    กนัยายน    พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

สมชาย   สุนทรวฒัน์ 
(นายสมชาย สุนทรวฒัน์) 

รฐัมนตรชี่วยวา่การฯ ปฏบิตัริาชการแทน 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย 

 ประกาศราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม ๑๒๒ ตอนพเิศษ ๑๑๕ง  ลงวนัที ่๑๗ ตุลาคม 
๒๘๔๘ 


