
 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
 
           โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสาน 

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



 
๒ 
 

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

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

หมวด ๑ 
องคกรจดัทําแผนพฒันา 

    
 
                ขอ ๗  องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 
                    (๑)  คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น 

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

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

       คัดเลือกจาํนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน  กรรมการ 
                           (๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิน่    กรรมการและเลขานุการ 

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

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

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ 
ปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม                                              
 การวินิจฉัยช้ีขาดของการประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ           
ลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
 



 
๖ 
 

หมวด ๒ 
ผูทรงคุณวฒุ ิ

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

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

หมวด ๓ 
การจัดทําแผนพัฒนา 

                                                        
 
  ขอ ๑๖   การจดัทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาใหดําเนนิการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอน 
ดําเนินการ ดังนี้ 



 
๗ 
 

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



 
๘ 
 

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

หมวด ๔ 
การแกไข การเพิ่มเติมหรอืการเปลี่ยนแปลงแผนพฒันา 

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



 
๙ 
 

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

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

หมวด ๕ 
      การนาํแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ

 

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



 
๑๐ 

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

หมวด ๖ 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

 

                      
                          ขอ ๒๘  ใหผูบริหารทองถิน่แตงตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย   
                           (๑) สมาชิกสภาทองถิ่นท่ีสภาทองถิ่นคดัเลือกจํานวนสามคน                             

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

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



 
๑๑ 

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

               บทเฉพาะกาล 
   
 

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

                          สมชาย  สุนทรวัฒน 
                            (นายสมชาย  สุนทรวัฒน) 

                            รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัตริาชการแทน 
                             รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

 
• ประกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ไป เลมที่ ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง  

วันที่ ๑๗ ตลุาคม ๒๕๔๘  หนา ๔๖ - ๕๗ 



 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 
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(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 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔8  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  ให้เป็นปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  ๒๕๔๒  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้แก้ไขค าว่า  “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  เป็น  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  และแก้ไขค าว่า  

“แผนพัฒนา”  เป็น  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔8  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  ทุกแห่ง 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามของค าว่า  “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน”  
“พนักงานส่วนท้องถิ่น”  “โครงการพัฒนา”  ในข้อ  4  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านัก  หัวหน้าส านัก  
ผู้อ านวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าต าแหน่ง
ดังกล่าว 

“พนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  
พนักงานเมืองพัทยา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ  และกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  8  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑
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“กรรมการตาม  (3)  (๔)  (๕)  และ  (6)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้” 

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  9  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กรรมการตาม  (๓)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ  14  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๑๔  ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 
ข้อ ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ  21  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   
“เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  
อ าเภอ  และจังหวัดทราบด้วย” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  22  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ที่เพิ่มเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
พ.ศ.  2537  ด้วย  

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”   

ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ปน็ข้อ  ๒๒/๑  และข้อ  ๒๒/๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   

้หนา   ๒
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“ข้อ  ๒๒/๑  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทอ้งถิ่น  ให้เป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิน่ตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

“ข้อ  ๒๒/๒  ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ ยวกับโครงการ
พระราชด าริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ด้วย  และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้รบัความเห็นชอบแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปดิเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

ข้อ ๑1 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ  28  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กรรมการตาม  (1)  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ 
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 

ข้อ ๑2 ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  29  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓)  รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปดิเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว   และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”   

ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน  (5)  ของข้อ  30  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๑



“(5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม  
และประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๕  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๑
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