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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 
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(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 



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้แก้ไขคําว่า  “แผนพัฒนาสามปี”  เป็น  “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  ในระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ทุกแห่ง 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามคําว่า  “แผนพัฒนา”  “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”  “แผนพัฒนาสามปี”  

“โครงการพัฒนา”  “การเพิ่มเติม”  และ“การเปลี่ยนแปลง”  ในข้อ  ๔  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“แผนพัฒนา”  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กําหนด  

วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  
แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา  ที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า   
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

“โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๒)  ของข้อ  ๑๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
 (ก) อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ

ต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 
 (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
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 (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  โดยให้เน้นดําเนินการ 
ในยุทธศาสตร์ที่สําคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

 (ง) กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
 (ฉ) แผนพฒันาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน   
 ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทําแผนพัฒนา  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคํานึงถึง

สถานะทางการคลังของท้องถิ่น  และความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ  มาประกอบการพิจารณาด้วย   
(๒) ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ  

การจัดทําร่างแผนพัฒนา 
ในการจัดทําร่างแผนพัฒนา  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  

เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  นําปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน  ที่จะดําเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพัทยา  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามอํานาจหน้าที่” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๗  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

ที่เก่ียวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนา
และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา 
จากหน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล 
นํามาวิเคราะห์เพื่อจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแลว้เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
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(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๘  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๘  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  กรณีเทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  เมืองพัทยา   
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้จัดทําหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
ก่อนปีงบประมาณถัดไป 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้จัดทําหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 
ก่อนปีงบประมาณถัดไป 

ให้นายอําเภอมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี   

ในกรณีของเทศบาลตําบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให้นายอําเภอก็ได้   
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามวรรคสาม  วรรคสี่ 

และวรรคห้าแล้ว  ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ” 
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๒๒  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   

สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
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เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ   
และประกาศใช้ต่อไป” 

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน   
ไม่ให้ดําเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง   

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๓  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง   
ของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” 

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๗  แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ   
ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน   

การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๒๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   

การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน   
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของข้อ  ๓๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

“(๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว   
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

ข้อ ๑๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการดําเนินงาน  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ที่มีอยู่เดิมหรือดําเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับได้
ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 










