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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561 

___________________________ 

      
  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นปัจจุบัน 

  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 

  
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘” 
  
ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ 
บรรดาระเบยีบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมือง

พัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ ง ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร 

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
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“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 

“อำเภอ” หมายความรวมถึงก่ิงอำเภอด้วย 
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา

เทศบาลสมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“นายอำเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย 
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 

“หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน” [๒] หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้า
สำนัก ผู้อำนวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่าตำแหน่ง
ดังกล่าว 

“พนักงานส่วนท้องถิ่น” [3] หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานหรือข้าราการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“แผนพัฒนา” [4] หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น [4] ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” [5]  (ยกเลิก) 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น”[6] หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่

กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

“แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 

“โครงการพัฒนา”[7] หมายความว่าโครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้
ถูกต้องโดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

“การเพ่ิมเตมิ”[8] (ยกเลิก) 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1100/%a1100-2g-9999-update.htm#_ftn2
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1100/%a1100-2g-9999-update.htm#_ftn2
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1100/%a1100-2g-9999-update.htm#_ftn2
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1100/%a1100-2g-9999-update.htm#_ftn2
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“การเปลี่ยนแปลง”[9] (ยกเลิก) 
[คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61] 
  
ข้อ ๕  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอำนาจตีความและ

วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือ
ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได ้

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน 

  
ข้อ ๖  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ว่า

ด้วยการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

หมวด ๑ 
องค์กรจัดทำแผนพัฒนา 

___________________________ 

  
ข้อ ๗  องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  
ข้อ ๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น                                                ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน               กรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน        กรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน        กรรมการ 
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน         กรรมการ 
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 

จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน                    กรรมการ 
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                       กรรมการและ 

เลขานุการ 
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน                  ผู้ช่วยเลขานุการ 
[10] กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ

การคัดเลือกอีกก็ได ้
  

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1100/%a1100-2g-9999-update.htm#_ftn2
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ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

ข้อ ๙  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            ประธานกรรมการ 
(๒) หวัหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ 
(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 

จำนวนสามคน                                              กรรมการ 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าทีจ่ัดทำแผน                   กรรมการและเลขานุการ 
(๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย     ผู้ช่วยเลขานุการ 
[11] กรรมการตาม (๓) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
  
ข้อ ๑๐  คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑)[12] กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 

(ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มี
ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการใน

ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึง

สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนทีต่้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
(๒) [13] ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

การจัดทำร่างแผนพัฒนา 
ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจ
หน้าที่ 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมี
หน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
และจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 

  
ข้อ ๑๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนา

ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงานและ
จัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑) 

  
ข้อ ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณี จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
  

หมวด ๒ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

___________________________ 

 
ข้อ ๑๓  ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) ถึง (๗) 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้ 
(๒) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น 
(๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
(๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ตนเป็นกรรมการ 
(๕) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะ

ทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปและพ้นโทษมายังไม่ถึง

ห้าปีนับถึงวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 
  
ข้อ ๑๔[14]  ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได ้
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ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

ข้อ ๑๕  ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการที่ตนดำรงตำแหน่ง 
(๔) คณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งอยู่เห็นว่ามีเหตุอันควรและมีมติจำนวนไม่

น้อยกว่าสองในสามให้ออก 
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓ 

  
หมวด ๓ 

การจัดทำแผนพัฒนา 
___________________________ 

 
ข้อ ๑๖[15]  (ยกเลิก) 
  
ข้อ ๑๗[16] การจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา และประเด็น
ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมา
กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา
วิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การ

บริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

  
ข้อ ๑๘[17] แผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน
ก่อนปีงบประมาณถัดไป 

ให้นายอำเภอมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
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ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ในกรณีของเทศบาลตำบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอก็ได้ 
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสาม วรรคสี่ และ

วรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
  
ข้อ ๑๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทำหรือร่วม

จัดทำร่างแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและ

รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
  
ข้อ ๒๐  ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทำหรือร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาดำเนินการ

ตามข้ันตอนและวิธีการจัดทำร่างแผนพัฒนาตามระเบียบนี้ 
  

หมวด ๔ 
การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

___________________________ 

  
ข้อ ๒๑  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 [18] เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ 
และจังหวัดทราบด้วย 

ข้อ ๒๒[19] เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

ข้อ 22/1 [20] เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/2 [20] ในกรณีการเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ 
พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

  
ข้อ ๒๓[21]  (ยกเลิก) 

  
หมวด ๕ 

การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
___________________________ 

  
ข้อ ๒๔  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้ง

สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  
ข้อ ๒๕ [22] ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  
ข้อ ๒๖  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ

ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

  
ข้อ ๒๗[23] แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  

หมวด ๖ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

___________________________ 

 
ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย 
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
[24] กรรมการตาม (1)  (2)  (3)  (4)  และ  (5)  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและ

อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
  
ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) [25] รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

ข้อ ๓๐  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ
หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล 
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(๕) [26] ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติ ดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 

  
ข้อ ๓๑  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
  

บทเฉพาะกาล 
___________________________ 

  
ข้อ ๓๒  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ ที่มีอยู่เดิมก่อน

วันที่ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช้ ให้มีผลใช้ได้ต่อไป 
[คำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61] 
  
  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สมชาย  สุนทรวัฒน ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ [26]  
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ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  
ข้อ ๑๕  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดำเนินงาน การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ที่มีอยู่เดิมหรือดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไป
จนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
๒๕61 [27]  

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

  
  
  
  

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง/หน้า ๔๖/๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
[๒] ข้อ ๔ นิยามคำว่า “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน” แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 
๒๕61 

[3] ข้อ ๔ นิยามคำว่า “พนักงานส่วนท้องถิ่น” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  ๒๕61 

[4] ข้อ ๔ นิยามคำว่า “แผนพัฒนา” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[5] ข้อ ๔ นิยามคำว่า “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[6] ข้อ ๔ นิยามคำว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[7] ข้อ ๔ นิยามคำว่า “โครงการพัฒนา” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

[8] ข้อ ๔ นิยามคำว่า “การเพ่ิมเติม” ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 

[9] ข้อ ๔ นิยามคำว่า “การเปลี่ยนแปลง” ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[10] ข้อ 8 วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

[11] ข้อ 9 วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
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ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

 

 

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                          ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย                   ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย 

[12] ข้อ ๑๐ (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[13] ข้อ ๑๐ (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[14] ข้อ 14 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

[๑5] ข้อ ๑๖ ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑6] ข้อ ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๑7] ข้อ ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[18] ข้อ 21 วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

 
[๑9] ข้อ ๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
[20] ข้อ 20/1 , 20/2 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
[21] ข้อ ๒๓ ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[22] ข้อ ๒๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[23] ข้อ ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[24] ข้อ 28 วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
[25] ข้อ 29 (3) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
[26] ข้อ 30 (5) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
[27] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง/หน้า ๓/๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ 
[28] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓5/ตอนพิเศษ ๒46 ง/หน้า 1/3 ตุลาคม ๒๕61 
 

เรียบเรียง  โดย  

ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย http://www.thongthinlaws.com/ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1100/%a1100-2g-9999-update.htm#_ftnref14
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1100/%a1100-2g-9999-update.htm#_ftnref15
http://www.thongthinlaws.com/

