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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

…………………………………………………………….. 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า                  

และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นปัจจุบัน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

ข้อ ๒ 1 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา              
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้น 
กรุงเทพมหานคร 

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภา
เมืองพัทยา สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมาย
จัดตั้ง 

“คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมาย
จัดตั้ง 
…………………………………………………………………………………………………… 

1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122/ตอนพิเศษ 115 ง/หน้า 46/17 ตุลาคม 2548 
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“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ น ” หมายความว่ า 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเมืองพัทยา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
   “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“อ าเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอ าเภอด้วย 
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
“สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“นายอ าเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอด้วย 
“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดท าแผน”2 หมายความว่า ผู้อ านวยการส านัก 
หัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง
เทียบเท่าต าแหน่งดังกล่าว 

“พนักงานส่วนท้องถิ่น”3 หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”4 หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น 

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”5 (ยกเลิก) 
…………………………………………………………………………………………………… 

2 ข้อ 4 นิยามค า ว่า “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท า แผน”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

3 ข้อ 4 นิยามค าว่า “พนักงานส่วนท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

4 ข้อ 4 ค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่น”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

5 ข้อ 4 ค าว่า “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”4 หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง                     
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดท า ขึ้นส า หรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

“แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมด           
ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 

“โครงการพัฒนา”6  หมายความว่า โครงการท่ีด าเนินการจัดท าบริการสาธารณ     
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 

“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการ 
ด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

“การเพิ่มเติม”7 (ยกเลิก) 
“การเปลี่ยนแปลง”8 (ยกเลิก) 
( ค า ว่ า  “แ ผนพัฒ นา ท้ อ ง ถิ่ น ”แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม โ ด ย  ข้ อ  3 แ ห่ ง ร ะ เบี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 3)                
พ.ศ. ๒๕61) 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ
และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ได้       
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดแล้วรายงานกระทรวงมหาดไทย
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ียกเว้นหรือผ่อนผัน 

ข้อ ๖ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้อง
กับระเบียบว่าด้วยการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

6 ข้อ 4 นิยามค าว่า “โครงการพัฒนา”แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

7 ข้อ 4 นิยามค าว่า “การเพิ่มเติม”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 

8 ข้อ 4 นิยามค าว่า “การเปลี่ยนแปลง”ยกเลิกโดยระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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หมวด ๑ 
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

……………………………………………………….. 
ข้อ ๗ องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น       ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน    กรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน   กรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  กรรมการ 
(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
    ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน   กรรมการ 
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
     จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน     กรรมการ 
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  กรรมการและเลขานุการ 
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดท าแผน       ผู้ช่วยเลขานุการ 

9กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือก 
อีกก็ได้ 

ข้อ ๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ประธานกรรมการ 
(๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ 
(๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
     จ านวนสามคน        กรรมการ 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีมีหน้าท่ีจัดท าแผน      กรรมการและเลขานุการ 
(๕) เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย        ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตาม (๓) 10 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
…………………………………………………………………………………………………… 

9 ข้อ 8 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

10 ข้อ 9 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
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ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
(๑)11 ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 

(ก) อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าท่ีท่ี
มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น

ด าเนินการในยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค านึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการ มาประกอบการ
พิจารณาด้วย 

(๒)12 ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพ
ของหมู่บ้านหรือชุมชน ท่ีจะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกิน
ศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมี
กฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
อ านาจหน้าท่ี 

(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน 
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

…………………………………………………………………………………………………… 
11 ข้อ 10 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
12 ข้อ 10 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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   (๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 

(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร              
ส่วนต าบลมีหน้าท่ีประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าท่ีจัดท า               
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด 
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม               
ข้อ ๑๙ (๑) 

ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด แล้วแต่กรณีจึงจะเป็นองค์
ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัย ชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 

 
หมวด ๒ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
……………………………………………………….. 

 
ข้อ ๑๓ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒)             

ถึง (๗) ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้ 
(๒) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น 
(๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
(๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์กรปกครอง              

ส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นกรรมการ 
(๕) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าท่ีหรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปและพ้นโทษมา 

ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท 
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ข้อ ๑๔13 ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้ 

ข้อ ๑๕ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการท่ีตนด ารงต าแหน่ง 
(๔) คณะกรรมการท่ีผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งอยู่ เห็นว่ามีเหตุอันควรและมีมติ

จ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามให้ออก 
(๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓ 
 

หมวด ๓ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

……………………………………………………………. 
ข้อ ๑๖14 (ยกเลิก) 
ข้อ ๑๗15 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ                 

และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ
ท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน                         
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง                  
และข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
…………………………………………………………………………………………… 

13 ข้อ 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

14 ข้อ 16 ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ๒๕59 

15 ข้อ 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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ข้อ ๑๘16 แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไปกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป 

ให้นายอ าเภอมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ในกรณีเทศบาลต าบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอก็ได้ 
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคสาม 

วรรคสี่และวรรคห้าแล้ว ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
ข้อ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดท า

หรือร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด

ขอบข่ายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ               
เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่าย
และรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีจัดท าหรือร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
16 ข้อ 18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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หมวด ๔ 
การแก้ไข การเพิม่เตมิหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

…………………………………………………………….. 
 
ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
17 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้

ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้ง
สภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

ข้อ ๒๒18 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม                    
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล                     
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสบิวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้

ข้อ ๒๒/๑19 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิ จารณาตามมาตรา                         
๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย     
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
17 ข้อ 21 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง               

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
18 ข้อ 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
19 ข้อ 22/1 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
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ข้อ ๒๒/๒20 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย             
ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

ข้อ ๒๓21 (ยกเลิก) 

หมวด ๕ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 

……………………………………………………………… 
ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีอนุมัติแล้ว และน าไป

ปฏิบัติรวมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ ๒๕22 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้นรวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ ๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน 
…………………………………………………………………………………………………… 

20 ข้อ 22/2 เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

21 ข้อ 23 ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 

22 ข้อ 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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ข้อ ๒๗23 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ                  
หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

หมวด ๖ 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

………………………………………………………….. 
ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 

24กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๓)25 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่ นต่ อผู้ บริหาร ท้องถิ่ น  เพื่ อ ให้ผู้ บริหาร ท้องถิ่ น เสนอต่ อสภาท้องถิ่ น                            
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น            
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
…………………………………………………………………………………………………… 

23 ข้อ 27 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 

24 ข้อ 28 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                      
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

25 ข้อ 29 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
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ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ 
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด
ขอบข่าย และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ              
เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(๓ ) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตาม                   

และประเมินผล 
(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตาม               

และประเมินผล รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(๕ )26 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น                    
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มี
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
26 ข้อ 30 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๓๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนปฏิบัติการ ท่ีมีอยู่เดิม
ก่อนวันท่ีระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช้ ให้มีผลใช้ได้ต่อไป 

( ค า ว่ า  “แผนพัฒนา ท้อ งถิ่ น ” แก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม โ ดย  ข้ อ  3 แห่ ง ร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 3)            
(พ.ศ. ๒๕61) 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สมชาย สุนทรวัฒน์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                 

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕59 27 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๑๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนินงาน                          

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท่ีมีอยู่เดิมหรือด าเนินการก่อนวันท่ีระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ                         
ให้มีผลใช้บังคับใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒8 กันยายน พ.ศ. ๒๕59 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 28 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไข

ค าว่าแผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ . ๒๕๔๘ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี ๒)               
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแห่ง 

ประกาศ ณ วันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
……………………………………………………………………….. 

27ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนพิเศษ 218 ง/หน้า 3/28 กันยายน 2559 
28ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135/ตอนพิเศษ 246 ง/หน้า 1/3 ตุลาคม 2561  
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รวมหนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัต ิ

ตามระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ขั้นตอนการด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

…………………………………………….. 
 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4. การคัดเลือกคัดส่วนเวทีประชาคม 

5. การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

6. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

7. การเพิ่มเติมแผนกรณีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/นโยบาย
ผู้บริหาร 

8. การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนเกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชด าริ รัฐพิธี 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย 

9. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

10. การประเมินความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

11. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการตามหนังสือ
กระทวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี  29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ขั้นตอนดังนี้ 

 

1. จัดท าบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชา โดยแสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน ข้อกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบข้อเท็จจริง     

 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากต าแหน่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้ง
เจ้าตัวทราบก่อนแต่งตั้ง   

 3. กรรมการท่ีมาจากการคัดเลือก กรณีท่ีให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  ให้คัดเลือกผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่น    ท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคม ซึ่งประชาคมท้องถิ่น 
หมายความว่า ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาคม
ชุมชน ประชาคมชุมชนต าบล ส าหรับเทศบาลต าบล  ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนเมือง 
ส าหรับเทศบาลเมือง ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนนคร ส าหรับเทศบาลนคร ประชาคมอ าเภอ 
ประชาคมจังหวดั ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ใช้ประชาคมท้องถิ่นในระดับประชาคม
หมู่บ้าน ประชาคมต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนต าบล 
ส าหรับเทศบาลต าบล ประชาคมชุมชน ประชาคมชุมชนเมือง ส าหรับเทศบาลเมือง และประชาคม
ชุมชน ประชาคมชุมชนนคร ส าหรับเทศบาลนคร มาใช้บังคับโดยอนุโลมส าหรับเมืองพัทยา                        
ให้ใช้ประชาคมท้องถิ่นของเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
โดยให้ด าเนินการตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  

1 2 5 4 3 

1. การแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 4. จัดท าบันทึกเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    

5. แจ้งค าสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการทราบหลังจากการแต่งตั้งให้กรรมการท่ีได้โดยต าแหน่ง
และกรรมการท่ีได้มาจากประชาคมทราบ     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR code  ขั้นตอนการปฏิบติั 
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 วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการตามหนังสือกระทวงมหาดไทยด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี  29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขั้นตอนดังนี้ 

 

1. จัดท าบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชา โดยแสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน ข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากต าแหน่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งเจ้าตัวทราบท้ังก่อนและหลังการแต่งตั้ งซึ่ งคณะกรรม การท่ีมาจากต าแหน่ง                        
จะประกอบด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลหรือผู้อ านวยการกองวิชาการและแผน  

  3. กรรมการท่ีมาจากการให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 3 คนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น                       
โดยด าเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจนการประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อท่ีประชุม ต้องมีผู้รับรองจ านวนอย่างน้อย 2 คน                
และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในท่ีประชุมและต้องให้ความยินยอม ในการเสนอชื่อ หากมีการ
เสนอชื่อครบพอดีตามจ านวน ให้ถือว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการ
เสนอชื่อเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนด ให้ประธานในท่ีประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการ
เสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนท่ี
ประธานท่ีประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจ านวนท่ีก าหนด ให้ประธานในท่ีประชุมตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นท่ีอยู่ในท่ีประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจ

เสนอ
ข้อเท็จจริง 

แจ้ง คกก 
โดยต าแหน่ง

ทราบ 

คดัเลอืก
ตัวแทนสภา 

คดัเลอืก
ตัวแทน
ประชาชน 

เลอืก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
/ตัวแทน

ส่วนราชการ 

แต่งตั้ง แจ้งค าส่ัง 

1 2 3 4 5 6 7 

2. การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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นับคะแนน กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นมีไม่ครบตามจ านวน ให้เลือกจากข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีก็ได้  เมื่อ
ตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจนครบจ านวนท่ี
ก าหนด ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับคะแนนในล าดับเดียวกันหลายคน ท าให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ท่ีประชุม
จัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งท่ีสองแล้วปรากฏว่าได้
คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับสลากตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด  โดยใหจ้ัดท าเป็น 

   3.1 ญัตติ                                 

   3.2 หนังสือเสนอญัตติ  

  4. ประธานสภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อออก
ค าส่ังแต่งตั้งต่อไป ผู้บริหารท้องถิ่นจัดท าเป็นค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหนังสือแจ้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว ในกรณีท่ีผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจาก
ต าแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนผู้ท่ีพ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งว่างลง และให้ผู้
ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่ง ตนแทน ในกรณีท่ี
ต าแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่งให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนต าแหน่งท่ีว่าง
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่ง โดยน าวิธีการคัดเลือกท่ีก าหนดไว้ข้างต้น 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจคัดเลือกได้ก่อนการครบวาระการด ารงต าแหน่งได้ก่อนสี่สิบห้าวัน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมี
วาระการด ารงต าแหน่งไม่ก่อนวันท่ีผู้ด ารงต าแหน่งเดิมครบวาระ โดยน าวิธีการคัดเลือกท่ีก าหนดไว้
ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามตัวอย่างหนังสือแจ้งรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก 

  5. กรณีท่ีให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก ให้ด าเนินการตามรูปแบบการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

  6. กรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกต าแหน่งท่ีคัดเลือกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน
สามคน ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่าสามคน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการและ/รัฐวิสาหกิจท่ีเห็นว่าสามารถให้ค าแนะน าอันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้การคัดเลือก ผู้บริหารท้องถิ่นอาจคัดเลือกด้วยตนเองหรือน าเข้า
ปรึกษาหารือในท่ีประชุมกับผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจะต้องยินดีท่ีจะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                
ในการนี้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเจ้าตัวทราบและให้มีการตอบยืนยันให้ทราบท้ังก่อนและ
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หลังการแต่งตั้งเมื่อสรรหาคณะกรรมการได้ครบทุกต าแหน่งก็จะท าบันทึกข้อความเสนอค าสั่ง                      
พร้อมแนบค าสั่งให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม  

7. เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นให้ส่งค าสั่งให้กับ คณะกรรมการจากสภาคณะกรรมการจาก
ประชาคม คณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ/หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการโดยต าแหน่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR code  ขั้นตอนการปฏิบติั 
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 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดท าเป็นค าสั่งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามในค าสั่ง โดยให้ก าหนดองค์ประกอบ
และอ านาจหน้าท่ีให้ชัดเจน ท้ังนี้ให้ด าเนินการให้เป็นปัจจุบันเสมอ คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา               
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  ข้อ 28                    
การสรรหาคณะกรรมการให้ด าเนินการตามหนังสือกระทวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/                
ว 0600  ลงวันท่ี  29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

  1. จัดท าบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชา โดยแสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน ข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   

  2  คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 3 คน เพื่อเป็นตัวแทน สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ี                    
สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คนโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการประชุมสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุม
พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจนการประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อท่ีประชุม ต้องมีผู้รับรองจ านวนอย่างน้อย              
2 คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในท่ีประชุมและต้องให้ความยินยอม ในการเสนอชื่อหากมี
การเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวน ให้ถือว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมี
การเสนอชื่อเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนด ให้ประธานในท่ีประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับ
การเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อลงในบัตร
คะแนนท่ีประธานท่ีประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจ านวนท่ีก าหนด ให้ประธานในท่ีประชุมตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในท่ีประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ
ตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นมีไม่ครบตามจ านวน ให้เลือกจากข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลหรือพนักงาน ส่วนต าบลหรือพนักงานเมืองพัทยา แล้วแต่
กรณีก็ได้เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจน

1 3 2 5 4 6 7 8 

3. การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ครบจ านวนท่ีก าหนด ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับคะแนนในล าดับเดียวกันหลายคน ท าให้ไม่สามารถคัดเลือก
ได้  ให้ท่ีประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งท่ีสอง
แล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับสลากตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด   
ประธานสภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
ผู้บริหารท้องถิ่นจัดท าเป็นค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว  
  
  3. ด าเนินการคัดเลือกตัวแทนประชาคมตามรูปแบบการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน และผู้แทนหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง จ านวนสองคน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท่ีเห็นว่าสามารถให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ การคัดเลือก 
ผู้บริหารท้องถิ่นอาจคัดเลือกด้วยตนเองหรือน าเข้าปรึกษาหารือในท่ีประชุมกับผู้บริหาร ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ ผู้ ทรงคุณวุฒิ
และผู้แทนหน่วยงาน ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจะต้ องยินดี ท่ีจะเข้ าร่วมปฏิบัติหน้ า ท่ี                   
ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเจ้าตัวทราบและให้มีการ
ตอบยืนยันให้ทราบท้ังก่อนและหลังการแต่งตั้ง 

           5. กรณีหัวหน้าส่วนการบริหารคัดเลือกกันเองให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมเพื่อคัดเลือกหัวหน้าส่วนการบริหาร
คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน  

  6. เมื่อได้รายชื่อคณะกรรมการครบถ้วนให้จัดท าบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร              
เพื่อลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  7. แจ้งค าสั่งให้คณะกรรมการทราบพร้อมท้ังเชิญคณะกรรมการประชุมภายใน               
15 วันเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ 

8. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการ  

 

 

 

 

 

QR code  ขั้นตอนการปฏิบติั 
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 การคัดเลือกสัดส่วนเวทีประชาคมเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด                          
ท่ี มท  ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี  ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดรูปแบบการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยก าหนดให้ นายกเทศมนตรี  ร่วมกับรองนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ผู้อ านวยการกองทุกกอง ร่วมกันคัดเลือกสัดส่วนการประชุมประชาคม  
แล้วจัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อนประชาคมไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
ส าหรับการประชาคม   วิธีการประชุม   การน าเสนอข้อมูลการประชุม รูปแบบ ให้ด าเนินการ               
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น               
พ.ศ. ๒๕๔๘ และน าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                      
พ.ศ. ๒๕๔๗  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม   

  ขั้นตอนการคัดเลือกสัดส่วน มีขั้นตอนในการด าเนินการโดยสรุปดังนี้ 

1. ผู้บริหารท้องถิ่น เชิญ รองผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้อ านวยการกองต่าง ๆ สังกัด เพื่อประชุมคัดเลือกสัดส่วนเวทีประชาคม  

2. จัดท าระเบียบวาระ การประชุม เพื่อสะดวกในการประชุม โดยเตรียมข้อมูล
รายชื่อ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มพลัง
มวลชนต่าง ๆ เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี  อสม อปพร  กลุ่มอาชีพ กองทุนสวัสดิการชุมชน  สภาองค์กร
ชุมชน เพื่ออ านวยความสะดวกในการคัดเลือกรายชื่อ  

3. จัดท าบันทึกเสนอรายงานการประชุม  

4. ท ารายงานการประชุม  

5. จัดท าประกาศรายชื่อสัดส่วนเวทีประชาคม สัดส่วนเวทีประชาคมระดับชุมชน
และสัดส่วนเวทีประชาคมประดับต าบล 
 

 

 

 

4. การคัดเลือกสัดส่วนเวทีประชาคม 

QR code  ขั้นตอนการปฏิบติั 
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  กรณีท่ีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ประกาศใช้แล้วมีข้อผิดพลาด และพิจารณาแล้วเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561   ๒๑  การแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีแก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามลิบวันนับแต่วันท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้ง สภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย   ซึ่งนิยามของ
การแก้ไข คือ การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่
ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป มีขั้นกระบวนการในการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังนี้ 

 

 

 

  1. เมื่อหน่วยงานขอแก้ไขแผนพัฒนาสี่ปี โดยใช้อ านาจผู้บริหารท้องถิ่นให้พิจารณา
ถึงระเบียบฯ และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้องหากพิจารณาแล้วเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ให้
จัดท าบันทึกชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติให้ ผู้บริหารทราบ  เพื่อจัดท าแบบแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2  จัดท าแบบ ผ ต่าง ท่ีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  3. จัดท าประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับท่ีแก้ไข 

  4. ปิดประกาศ 

  5. จัดท าหนังสือแจ้งการแก้ไขให้ สภาท้องถิ่น อ าเภอ และ จังหวัดทราบ 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น ปิดประกาศ 
แจ้งสภาท้องถิ่น 
อ าเภอ จังหวัด 

ประกาศใช้ 

1
1 

2
1 

3
1 

4
1 

5. การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  

QR code  ขั้นตอนการปฏิบติั 
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  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอ านาจอนุมัติของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561              
ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประซาซน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ ของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย  ด้วยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

 

 

1  จัดท าหนังสือแจ้งให้หน่วยงานเปลี่ยนแปลงแผน    

2  จดัท าแบบเปลี่ยนแปลงแผน            

3  ท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง พร้อมท้ังจัดท ารายงานการประชุม 

4  กรณี อบต. ให้จัดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความ
เห็นชอบ แล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศ
ให้ประซาซนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

  5  จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงพร้อม
ประกาศใช้แผน 

  6 ปิดประกาศ 

7 จัดท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  สภาท้องถิ่น และ นายอ าเภอ 

 

   

 

6. การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

คกก.พัฒนา ประกาศใช ้ ปิดประกาศ อบต. 
สภาเห็นชอบ 

1
1 

2
1 

3
1 

4
1

แจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

5
1

QR code  ขั้นตอนการปฏิบติั 
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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๒                   
เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

       (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ส าหรับขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้สภา
องค์การบริการส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมท้ังปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

 

 

  1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  

  2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นร่วมประชุมให้ความเห็นชอบ/ทราบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  3 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติม ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗   

  4 จัดท าบันทึกให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

  6 ปิดประกาศและจัดท าหนังสือแจ้งให้คณะกรมการจังหวัดแบบบูรณาการ สภาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอ าเภอ ทราบ 

 

 

 

 7. การเพิ่มเติมแผนกรณีแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน/นโยบายผู้บริหาร  

คกก.
สนับสนุน 

คกก.พัฒนา 
ร่วมกับ ปชค. ประกาศใช ้ ปิดประกาศ 

อบต. 
สภาเห็นชอบ 

1
1

2 3 4 5 

QR code  ขั้นตอนการปฏิบติั 
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  กรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีเกี่ยวกับโครงการ 
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

 

 

 

1 จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  พร้อมท้ังแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ (แบบ ผ.02 หรือ ผ.02/1 หรือ ผ.03 ท่ีเพิ่มเติม) 

 2 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

3 จัดท าบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

4 จัดท าประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และจัดส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ คณะกรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  
นายอ าเภอ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสภาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประกาศใช ้ ปิดประกาศ 

อบต. 
สภาเห็นชอบ 

1  
1 

2
1 

3
1 

4
1 

8. การเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนเกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชด าริ รัฐพิธี 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย 

 

QR code  ขั้นตอนการปฏิบติั 
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  แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับ
หน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน  ซึ่งจะเป็น
เครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเนื่องจากแผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรมการพัฒนาท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนา ทีจ่ะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก  

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ)  

 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการ
จ่ายขาดเงินสะสม 

 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ท่ีด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาท้องถิ่น  

 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง
โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วย
ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ี
หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 
 

9. การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
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ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงานมีขั้นตอนโดยสรุปดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  -เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ จัดท าบันทึกข้อความเพื่อขับเคลื่อนการจัดท าแผน

ด าเนินงาน หลังจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยต้องรีบด าเนินการโดยเร็ว เนื่องจากแผน
ด าเนินงานมีระยะเวลาในการด าเนินการเพียง 30 วัน    

 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 
 3. ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
 
 4.  ปิดประกาศ 

 
 

กรณีคาดว่าจะด าเนินการไม่ทัน ให้ขออนุมัติขยายระยะเวลาในการด าเนินการต่อผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คกก.สนับสนุน ประกาศใช ้ ปิดประกาศ คกก.พัฒนา 

1 
1 

2
1 

3
1 

4
1

QR code  ขั้นตอนการปฏิบติั 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นและติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นไปตาม  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0810.3 /ว 2931  ลง
วันท่ี  15  พฤษภาคม 2562  ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  โดยมีการประเมิน 2 ส่วน ๆ ละ 100 คะแนน ดังนี้ 

 1 ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2 ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งหลังงบประมาณ
ประกาศใช้ ท่าน ต้องด าเนินการ 3 ภารกิจหลัง ๆ คือ  ท่านต้องท าแผนด าเนินงาน ภายใน 
30 วัน และต้องติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คือเรื่องนี้ภายใน 
60 วันนับแต่วันท่ีงบประมาณประกาศใช้ด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ก็ต้องเตรียมจัดท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ปี 2562 ด้วยเช่นกัน ไม่นับ
รวมภารกิจ ประเมินผลผู้บริหาร  ประเมิน ITA   ฯลฯ  ทีมงาน 9NPU9 ตระหนักถึงภารกิจ
ดังกล่าว จึงได้ท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ๆ สไตล์ 9NPU9  ให้ท่านเป็นตัวอย่างสัก 1 เรื่อง
คือติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ท่านด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

 1  จัดเตรียมข้อมูล เอกสารท่ีจ าเป็นท่ีต้องใช้คือ  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแบบ
ประเมินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 1 ชุด และ แบบประเมินตาม
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อีก 1 ชุด แบบประเมินดังกล่าวถูกก าหนดโดยหนังสือ ว.2391  แต่ชุดท่ีจะใช้แจก
ให้กับคณะกรรมการ เราจะ M0dify ใหม่เพื่ออ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ โดยให้

10. การประเมินความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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เจ้าหน้าท่ีเก็บข้อมูลตามแบบประเมินท่ีเราได้ Modify ใหม่เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
คณะกรรมการ 

 2 เมื่อเตรียมข้อมูลครบถ้วน คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น แบบประเมินท่ีแทรกตาราง 
ระบุเลขหน้าเอกสารตามหัวข้อการประเมินไว้แล้ว ให้ท่านจัดท าหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 3 วันประชุมคณะกรรมการ ท่านแจก แบบประเมินท่ีท่านได้ Modify  จากแบบ
ของกรมฯ พร้อมแผน ให้คณะกรรมการ ท่านละ 1 ชุด แล้วท่านก็ด าเนินการประชุม ให้
คณะกรรมการแต่ละท่าน ประเมินคะแนนตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแต่ละข้อ  

 4. จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ  

 5  จัดท าหนังสือรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ช่วงปี  2564   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR code  ขั้นตอนการปฏิบติั 
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 การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 )  พ.ศ. 2559  
(ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลมีหน้าท่ีต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคม  แล้วเสนอผลการติดตามและประเมินผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อน าเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 

 

 

  1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล         
(การก าหนดแนวทางการติดตามควรด าเนินการช่วงต้นปีงบประมาณ) 

  2. ติดตามและประเมินผลตามท่ีก าหนดไว้ 

  3 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผน ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารท้องถิ่น  

    4.แจ้งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ สภาท้องถิ่นทราบ  

     5.ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เพื่อทราบผลการติดตามและประเมินผลตาม 

     6. รายงานผล 

     7.ปิดประกาศ 

 

 

 

11. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1
1 

2
1 

3
1 

ก าหนด
แนวทาง 

รายงานผลต่อ
ผู้บริหาร 

ติดตามและ
ประเมินผล 

เสนอสภา
ท้องถิ่น 

ปิดประกาศ เสนอ คกก 
พัฒนา 

4
1 

5
1 

6
1 

QR code  ขั้นตอนการปฏิบติั 




