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หมวด ๖ 
การลงมติ 

 

 ข้อ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี คือ 
 (๑) การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย 
 (๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ 
 ข้อ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (๑) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
 (๒) ยืนขึ้น 
 (๓) เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
 การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ แต่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นร้องขอหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนร่วมกันเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยตาม 
(๒) หรือ (๓) เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบแล้ว ก็ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนตามนั้น 
 ข้อ ๗๕ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุม
สภาท้องถิ่นมีสิทธิเสนอญัตติขอให้ออกเสียงลงคะแนนลับได้ การเสนอญัตติดังกล่าวนี้สามารถเสนอด้วยวาจา 
ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบกใ็ห้ดําเนินการตามนั้น 
 การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
 การออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้ โดยผู้
เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายถูก (√) ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมายกากบาท (x) ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียน
เครื่องหมายวงกลม ( Ο ) ให้ประธานที่ประชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นตามลําดับอักษร มานําซองใส่ด้วย
ตนเองลงในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 
 ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่
ประชุมครบจํานวนเป็นองค์ประชุมหรือไม ่ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจํานวนเป็นองค์ประชุม 
จะทําการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได ้
 ข้อ ๗๗ สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นซึ่งทําหน้าที่ประธานที่ประชุม หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่ได้รับเลือกให้ทําหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อ๒๖ และข้อ๒๙ วรรคสาม มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในฐานะสมาชิกสภาท้องถิ่นได ้โดยไม่ต้องลงมาจากที่นั่งประธานสภาท้องถิ่นก็ได ้
 ข้อ ๗๘ .ลําดับการลงมตินั้น .ให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อน .แล้วย้อนเป็นลําดับไปตามญัตติต้น                  
แตค่วามความผิดพลาดของการเรียงลําดับดังกล่าวมานีไ้ม่เป็นเหตุให้มติที่ได้ลงคะแนนและนับคะแนนเสร็จแล้ว
นั้นเสียไป 
 มติในกรณีนี้ให้ถือเอาคะแนนเสียงมากท่ีสุดของญัตติแตล่ะญัตติที่ลงมติตามลําดับนั้น 
 ข้อ ๗๙ ถ้ามีปัญหาซับซ้อนเป็นที่เข้าใจยาก ประธานสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมสภาท้องถิ่นอาจแยก
ประเด็นออกให้ลงมติเป็นตอนๆ ไปก็ได 
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 ข้อ ๘๐ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นถามที่ประชุมสภาท้องถิ่นว่า ในเรื่องที่มีผู้เสนอนั้นจะมีผู้ใดเห็น                  
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่ถ้าไมม่ีก็ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วย 
 ข้อ ๘๑ เมื่อได้นับคะแนนเสียงเสร็จแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นต้องประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเรื่องใดกฎหมายบัญญัติว่าต้องมีคะแนนเสียงถึงจํานวนเท่าใดเป็นพิเศษแล้ว                
ก็ใหป้ระกาศด้วยว่าได้มีคะแนนเสียงข้างมากครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ด้วย 
 ข้อ ๘๒ .ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ามาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น .ขณะที่ประชุมสภาท้องถิ่น                        
เริ่มลงคะแนนเสียงแล้ว 
 (๑) ในกรณีลงคะแนนเปิดเผย สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนร่วมกับ               
ฝุายที่ยังนับคะแนนไมเ่สร็จได ้แตจ่ะออกเสียงลงคะแนนร่วมกับฝุายนับคะแนนเสร็จแล้วไม่ได้ 
 (๒) ในกรณีลงคะแนนลับ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้เข้ามานั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ก่อนที่
ประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้นับคะแนนเสียง 
 ข้อ ๘๓ การลงมติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติในทางที่จะนํามา             
ซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่น หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย                
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติแต่เพียงว่าควรให้ผู้ถูกกล่าวหานั้น
ขาดจากสมาชิกภาพหรือไม่ การลงมติดังกล่าวนี้ให้ออกเสียงลงคะแนนลับและต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มอียู่ 
 เมื่อสภาท้องถิ่นลงมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกกล่าวหาผู้ใดขาดจากสมาชิกภาพให้ประธาน                   
สภาท้องถิ่นแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นทราบโดยเร็ว แต่ไม่ใหเ้กินสามวันนับแตว่ันที่สภาท้องถิ่นได้ลงมติ 
 ข้อ ๘๔ ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่หรือผู้บริหารท้องถิ่น เชื่อว่ามีการนับคะแนนเสียงผิดมีสิทธิร้องขอให้             
นับคะแนนเสียงใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถร้องขอด้วยวาจา ให้ประธานที่ประชุมจัดให้มีการนับคะแนน
เสียงใหม ่
 การร้องขอให้นับคะแนนเสียงใหม่ ให้กระทําได้เพียงครั้งเดียว และต้องดําเนินการก่อนเริ่มเข้าสู่วาระ
การประชุมถัดไป 
 การนับคะแนนเสียงใหม่ตามวรรคหนึ่ง กรณีที่เป็นการลงคะแนนเสียงเปิดเผย ให้ประธานที่ประชุม             
จัดใหม้ีการออกเสียงลงคะแนนใหม ่โดยใช้วิธีเรียกชื่อลงคะแนนตามข้อ ๗๔ (๓) 
 ข้อ ๘๕ ในการลงมติครั้งใด เมื่อนับคะแนนเสียงแล้วปรากฏว่าคะแนนเสียงรวมกันทั้งหมดมีจํานวน
มากกว่าจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุมในคราวนั้น ให้ทําการลงมติใหม่โดยใช้วิธีเรียกชื่อลงคะแนนตาม
ข้อ ๗๔ (๓) 
 ข้อ ๘๖ การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่มี
คะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยหรือออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ประธาน             
ที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งโดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาด และประธานที่ประชุมจะให้เหตุผลด้วย
หรือไมก็่ได ้
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หมวด ๗ 
กระทู้ถาม 

 

 ข้อ ๘๗ กระทู้ถาม คือ คําถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ ๘๘ กระทูถ้ามม ี๒ ประเภท คือ 
 (๑) กระทูถ้ามทั่วไป 
 (๒) กระทูถ้ามด่วน 
 ข้อ ๘๙ กระทูถ้ามแตล่ะกระทูน้ั้น ให้ผู้ตั้งกระทูถ้ามตั้งคําถามและซักถามได้แต่เพียงผู้เดียว 
 การตั้งกระทู้ถามให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ ๙๐ กระทูถ้ามต้องไมม่ีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย 
 (๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก 
 (๓) ในเรื่องที่ไดต้อบแล้ว หรือไดช้ี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป 
 (๔) เป็นเรื่องท่ีมีประเด็นคําถามซ้ํากับกระทู้ถามซึ่งมผีู้เสนอมาก่อน 
 (๕) เพ่ือให้ออกความเห็น 
 (๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
 (๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระสําคัญ 
 (๘) เพ่ือทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ราชการ 
 กระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเป็นกระทู้ถามที่ต้องห้ามไม่ให้ถาม ห้ามประธานสภาท้องถิ่น
บรรจุกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งเข้าระเบียบวาระการประชุม และเมื่อประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยว่า
เป็นกระทู้ถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้กระทู้ถามนั้นตกไป คําวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นในเรื่องนี้            
ให้เป็นที่สุด 
 ข้อ ๙๑ กระทู้ถามซึ่งต้องห้ามตามข้อ๙๐ (๓) (๔) นั้น จะตั้งถามขึ้นใหม่ได้ในเมื่อมีสาระสําคัญต่างกัน 
หรือเหตุการณใ์นขณะที่มีกระทู้ถามครั้งนั้นไดเ้ปลี่ยนแปลงไปจากเม่ือมีกระทู้ถามครั้งก่อน 
 ข้อ ๙๒ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีข้อความ
เป็นคําถามในข้อเท็จจริง หรือนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อเท็จจริงที่อ้างประกอบกระทูถ้ามทั่วไปต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ตั้งกระทู้ถามรับรองว่าถูกต้อง แม้ไม่ได้
ยืนยันรับรองไว้ในกระทู้ถามทั่วไปก็ตาม และถ้าจําเป็นจะต้องมีคําชี้แจงประกอบก็ให้ระบุแยกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 
 คําถาม ข้อเท็จจริง ตลอดจนคําชี้แจงประกอบ ต้องไม่ฟุุมเฟือย วกวน ซ้ําซาก หรือมี ลักษณะ              
เป็นการอภิปราย 
 ข้อ ๙๓ การตั้งกระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเป็นรบีด่วนเพราะเป็นภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างรา้ยแรง ซ่ึงผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องรีบชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันที 



-182- 
 ในกรณีที่สงสัย ให้เป็นอํานาจของประธานสภาท้องถิ่นที่จะวินิจฉัยว่ากระทู้ถามนั้นเป็นกระทู้ถามทั่วไป
หรือกระทูถ้ามด่วน 
 ข้อ ๙๔ กระทูถ้ามด่วน ให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยมีหัวข้อเรื่องที่จะตั้ง
กระทู้ถาม ให้ประธานสภาท้องถิ่นรีบจัดส่งกระทู้ถามนั้น ไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเตรียมตอบและให้แจ้งไป
ด้วยว่าได้กําหนดจะให้ผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามกระทู้เรื่องนั้นในการประชุมครั้งใดการกําหนดเวลาดังกล่าวนั้นให้
ประธานสภาท้องถิ่นคํานึงถึงความสําคัญของเหตุการณ์และความสนใจของประชาชน 
 ข้อ ๙๕ กระทู้ถามทั่วไปให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเตรียมตอบ 
และให้บรรจุเข้าระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ส่งกระทูถ้ามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น 
 ข้อ ๙๖ เมื่อถึงระเบียบวาระสําหรับกระทูถ้าม ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ถามไปตามลําดับ 
 ถ้ามีกระทู้ถามด่วน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้ถามก่อนตามลําดับความเร่งด่วนของกระทู้ถาม
ด่วน ในการถามไม่ให้ชี้แจงหรืออ่านคําชี้แจงประกอบ 
 ข้อ ๙๗ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามของตนเมื่อใดก็ได้ เมื่อถอนกระทู้ถามแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่นจําหน้ายกระทูถ้ามนั้นและห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นยื่นกระทูถ้ามในเรื่องเดียวกันนั้นอีก 
 เมื่อถึงระเบียบวาระสําหรับกระทูถ้าม ถ้าผู้ตั้งกระทูถ้ามไมถ่ามหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือ
ว่าได้ถอนกระทูถ้ามนั้น 
 ถ้าสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทูถ้ามสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระทูถ้ามนั้นตกไป 
 ข้อ ๙๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีกสามครั้ง เว้นแต่
จะขอซักถามต่อไปเพราะคําตอบยังไมห่มดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 
 การซักถามนั้น ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จําเป็นแต่ต้องไม่เป็น              
การอภิปราย 
 ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้น ๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับ
ประโยชน์สําคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถามให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายใน
กําหนดเวลาตามข้อ๙๕ 
 ข้อ ๙๙ ผู้บริหารท้องถิ่นจะขอเลื่อนการตอบกระทูถ้ามในที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้แต่ต้องชี้แจงเหตุผล
ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นและให้แจ้งด้วยว่าจะตอบเมื่อใด 
 หากสภาท้องถิ่นเห็นว่า ระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดแจ้งตอบกระทู้ตามวรรคหนึ่งนานเกินไป 
สภาท้องถิ่นจะมีมติกําหนดให้ผู้บริหารตอบกระทู้ถามก่อนนั้นกไ็ด ้
 ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้ถามเกินกว่าหนึ่ง
กระทู้ไม่ได้ เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต 
 ข้อ ๑๐๑ กระทูถ้ามทีผู่้บริหารท้องถิ่นยังไม่ไดต้อบให้ระงับไปเมื่อ 
 (๑) ครบอายุของสภาท้องถิ่น 
 (๒) มีการยุบสภาท้องถิ่น 
 (๓) ปิดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น 
 (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่ง 
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 ข้อ ๑๐๒ .เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับข้อสอบถามจากสมาชิกสภา                  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา.๓๒.แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด.พ.ศ..๒๕๔๐                  
ให้จัดส่งข้อสอบถามนั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับข้อสอบถามจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และให้กําหนดวัน เวลา ที่จะตอบข้อสอบถามในการประชุมสภาคราวใดไว้ด้วย 
 กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าหน่วยงานราชการมาชี้แจงด้วยวาจา หากยังไม่หมดประเด็นที่
สอบถาม และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุญาตผู้เสนอข้อสอบถามมีสิทธิสอบถามได้อีกสามครั้ง 
 

หมวด ๘ 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

 

 ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
 (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
มีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไมเ่กินเจ็ดคน 
 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด.บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
คณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 
 ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็น
สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการ
วิสามัญทั้งหมด 
 ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่                
ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
 สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจําเป็นแก่กิจการใน
หน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 (๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
 ถ้ามีความจําเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการ             
ซ่ึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
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 ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
 (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
 (๒) ตาย 
 (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
 (๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม ่หรืองานทีไ่ดร้ับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
 (๕) สภาท้องถิ่นมีมตใิห้พ้นจากหน้าที ่
 ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้นําวิธีการเลือก
ตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๐๘ เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งญัตตินั้น
ไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติหรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้นหรือส่งให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาญัตตินั้น 
 ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก.ให้เป็นหน้าที่ของ
เลขานุการสภาท้องถิ่น 
 ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภา
ท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
 ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ
ออกเสียงชี้ขาด 
 ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
 รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง 
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็น
ของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย 
 ข้อ ๑๑๑ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอาจลงมติให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะใดดําเนินกิจการของ           
สภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุมได ้แตท่ั้งนีไ้ม่ใหป้ระชุมเกินสามครั้ง 
 การประชุมเกินกว่ากําหนดตามวรรคหนึ่ ง.จะกระทําได้เมื่อมีเหตุจําเป็นและได้รับอนุมัติจากประธาน            
สภาท้องถิ่น 
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 ข้อ ๑๑๒ เมื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีมติให้เชิญบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น            
ในการกระทําหรือเรื่องที่พิจารณาอยู่นั้น ให้เชิญในนามของประธานกรรมการคณะนั้น 
 ข้อ ๑๑๓ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการประจําขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ไดร้ับอนุญาตจากประธานกรรมการสภาท้องถิ่นมีสิทธิเข้าฟังการประชุมของคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นได ้เว้นแต่เป็นการประชุมลับ 
 ในกรณีเป็นการประชุมลับ ผู้มีสิทธิเข้าฟังการประชุมจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม             
ซ่ึงไดร้ับอนุญาตจากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นนั้นเท่านั้น 
 ผู้มีสิทธิเข้าไปนั่งฟังการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะแสดง
ความเห็นไดเ้มื่อประธานกรรมการสภาท้องถิ่นอนุญาตหรือขอให้แสดงความคิดเห็น 
 ข้อ ๑๑๔ ภายใต้บังคับข้อ ๑๑๓ ผู้เสนอญัตติ หรือผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิไปชี้แจง แสดงความคิดเห็น
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินั้น ส่วนผู้แปรญัตตินั้นมีสิทธิชี้แจงได้เฉพาะที่
ไดข้อแปรญัตติไว้ 
 ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกําหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกําหนดเวลานัดประชุม 
 เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามกําหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติไม่มาชี้แจงตามนัด
เป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาที นับแตเ่วลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นไดเ้ริ่มประชุมในวันนั้นให้ถือว่าผู้แปรญัตติ
ได้ถอนคําแปรญัตตินั้นแล้ว เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจําเป็นที่ไม่อาจมาชี้แจงได้และการประชุมเรื่องนั้น                  
ยังไมเ่สร็จสิ้น คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะรับพิจารณาคําแปรญัตตินั้นต่อไปกไ็ด ้
 ข้อ ๑๑๖ หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่สภาท้องถิ่นกําหนดให้
ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าอยู่ในสมัยประชุม ให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น              
เพ่ือลงมตใิห้ขยายเวลาที่ไดก้ําหนดไว้ หรือให้ดําเนินการตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควรแต่ถ้าอยู่นอกสมัยประชุม
และคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีอํานาจประชุมนอกสมัยประชุมได้ตามข้อ ๑๑๑วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นมีอํานาจอนุญาตขยายเวลาที่กําหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควรแล้วรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ                 
ในการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยต่อไป 
 

หมวด ๙ 
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 

 

 ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไปจะต้องแต่งกายสุภาพ            
ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ 
 การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แต่งเครื่องแบบ ชุดสากลนิยม ชุดพระราชทาน 
หรือตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นกําหนด 
 ในขณะที่กําลังประชุม .ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่ งจัด ไว้สําหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น                    
ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

 



-186- 
 ประธานสภาท้องถิ่นมีอํานาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ 
ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกําหนด 
 ข้อ ๑๑๘ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ใช้ถ้อยคําไม่สุภาพ กล่าวคําหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย 
 (๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 
 (๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทําการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือ               
จงใจกระทําการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
 (๔) ขัดคําสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
 ข้อ ๑๑๙ ในขณะที่กําลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบการประชุมนี้ หรือกระทําการฝุา
ฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอํานาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนคําพูด หรือให้กล่าวคําขอขมาในที่
ประชุมสภาท้องถิ่น หรอืห้ามไม่ใหพู้ดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ 
 ในกรณีขัดคําสั่งประธานสภาท้องถิ่นหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทําการเสื่อมเกียรติของ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทํานั้น หรือสั่งให้ออกไปจากที่ประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไมม่ีกําหนดเวลาก็ได ้
 ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้นขัดขืน ประธานสภาท้องถิ่นมีอํานาจสั่ง
เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ทําหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาท้องถิ่น  
นําตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นหรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได ้
 ข้อ ๑๒๐ ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น จนประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่า         
ไม่สามารถจะรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้ ประธานสภาท้องถิ่นมีอํานาจสั่งหยุดพักการ
ประชุมสภาท้องถิ่นไว้ชั่วคราว 
 ข้อ ๑๒๑ ในกรณีที่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเกิดอลเวง จนประธานสภาท้องถิ่นไม่สามารถรักษาระเบียบ
การประชุมไว้ได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่น 
 ข้อ ๑๒๒ คําสั่งประธานสภาท้องถิ่นตามความในหมวดนี้ให้เป็นเด็ดขาด 
 

หมวด ๑๐ 
การแถลงนโยบาย 

 

 ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 
 เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นดําเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นไดม้ีมตใิห้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป 
 ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านในเรื่อง
ความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น               
ให้สําเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ            
ที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได ้
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 ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 เพ่ือความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถาม หรือคัดค้านทีละคนเป็นลําดับไป 
หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได ้
 ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่กําหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้นําความในหมวด ๕ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 

 ข้อ ๑๒๗ ระเบียบนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทําเสร็จแล้วก่อนใช้ระเบียบนี้ ส่วนการใด            
ที่ยังอยู่ในระหว่างการดําเนินการให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 
 ข้อ ๑๒๘ องค์การบริหารส่วนตําบลที่มีการบริหารในรูปแบบคณะผู้บริหารอยู่ในวันที่ระเบียบนี้             
ใช้บังคับ การลงมตต่ิอไปนี้ ให้นําความในข้อ๓๒ ข้อ ๕๔ ข้อ ๗๒ และข้อ ๘๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (๑) การลงมติให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา ๖๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที ่๕) พ.ศ.๒๕๔๖ 
 (๒) การลงมติให้ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา ๖๔/๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่.๔).พ.ศ..๒๕๔๖                        
ซึ่งยังใช้บังคับอยู่ตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล                 
(ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ข้อ ๑๒๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่มีการบริหารในรูปแบบคณะผู้บริหาร อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ 
ใช้บังคับ หากคณะผู้บริหาร ผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตําแหน่งให้นําความในข้อ ๘             
มาใช้บังคับกับการเลือกคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหารท้องถิ่นโดยอนุโลม 
 ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกคณะผู้บริหาร ผู้บริหารท้องถิ่น หรือรองผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งสําหรับเทศบาล หรือให้นายอําเภอแต่งตั้งสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 
 ข้อ ๑๓๐ คณะเทศมนตรี หรือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในความหมายของผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบนี้ข้อ ๑๓๑ ความในข้อ ๔๘ ไม่ให้
นํามาใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารในรูปแบบคณะผู้บริหาร 
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 ข้อ ๑๓๒ การประชุมเพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีถูกกล่าวหาตามความใน
มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นั้น เป็นการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลไม่ใช้การประชุม
ของสภาเทศบาล โดยให้นายอําเภอสําหรับเทศบาลตําบล หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับเทศบาลเมือง               
หรือเทศบาลนครเป็นประธานที่ประชุมนั้น และให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอหรือจังหวัด 
หรือผู้ที่นายอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี.มอบหมายเป็นเลขานุการ.และให้ปลัดเทศบาล            
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมรวมกันทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี                    
แต่ถ้าคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีคนใดไม่ร่วมประชุม ก็ให้ดําเนินการประชุมต่อไปได้ โดยให้เป็นการประชุมลับ 
 คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาให้มีสิทธิแถลงในที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประชา มาลีนนท์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  
 -----------------------------------  

   
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้เป็นปัจจุบัน  
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้  
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘”  
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖  
 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสัง่อ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา 
องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร  
 “สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยาสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
 “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
 “คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
 “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการติดตาม  
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล.และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 
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 “อําเภอ” หมายความรวมถึงก่ิงอําเภอด้วย 
 “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
 “สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
มีกฎหมายจัดตั้ง  
 “นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอําเภอด้วย  
 “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัด
เมืองพัทยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
 “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน” หมายความว่า ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณผู้
อานวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้ากองวิชาการและแผน หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันกับตําแหน่งดังกล่าว  
 “พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา 
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
 “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกําหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทํา
ขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
 “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นและดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้  
 “แผนการดําเนินงาน” หมายความว่า แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น  
 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดําเนินงานให้ถูกต้อง            
โดยไม่ทําให้วัตถุประสงค์และสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  
 ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการให้เป็นไป  
ตามระเบียบนี้ได้  
 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้              
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน  
 ข้อ ๖ การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วย                    
การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หมวด ๑ 

องค์กรจัดทําแผนพัฒนา 
 

  

 ข้อ ๗ องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  

 (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
 (๑) ผู้บริหารท้องถิ่น       ประธานกรรมการ  
 (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน    กรรมการ  
 (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ  
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน   กรรมการ  
 (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ  
 ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน   กรรมการ  
 (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  
 จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน     กรรมการ  
 (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการและเลขานุการ  
 (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ  
 กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได ้ 
 ข้อ ๙ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  
 (๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ประธานกรรมการ  
 (๒) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ  
 (๓) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  
 จํานวนสามคน        กรรมการ  
 (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน    กรรมการและเลขานุการ  
 (๕) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
 หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 กรรมการตามข้อ ๙ (๓) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
 ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที ่ดังนี้  
 (๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  
  (ก) อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  
  (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  
  (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดําเนินการใน 
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
  (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด 
  (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นท่ีแถลงต่อสภาท้องถิ่น  
  (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  
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 ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทําแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคํานึงถึง สถานะทางการ
คลังของท้องถิ่น และความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย  
 (๒) ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การจัดทํา
ร่างแผนพัฒนา  
 ในการจัดทําร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล             
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง นาปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดําเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอํานาจหน้าที่  
 (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดําเนินงาน  
 (๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)  
 (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (๖) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 (๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่
ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทํา
เป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย  
 ข้อ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทําร่างแผนพัฒนาให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกําหนด จัดทําร่างแผนการดําเนินงานและจัดทํา
ร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๑)  
 ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณี จึงจะเป็นองค์ประชุม  
 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได ้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  
 การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

 

หมวด ๒ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 ข้อ ๑๓ ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) ถึง (๗) ดังต่อไปนี้  
 (๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได้  
 (๒) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น  
 (๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 (๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็น
กรรมการ  
 (๕) ติดยาเสพติดให้โทษ  
 (๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อ
หน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
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 (๗) ได้รับโทษจําคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปและพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึง
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท   

 

 ข้อ ๑๔ ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
 ข้อ ๑๕ ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
 (๑) ครบวาระการดารงตําแหน่ง  
 (๒) ตาย  
 (๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการที่ตนดารงตําแหน่ง  
 (๔) คณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิดารงตําแหน่งอยู่เห็นว่ามีเหตุอันควรและมีมติจํานวนไม่น้อยกว่าสอง
ในสามให้ออก  
 (๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓  
 

หมวด ๓ 
การจัดทําแผนพัฒนา 

 
 ข้อ ๑๖ ยกเลิก  
 ข้อ ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
 (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวช้อง 
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนํามากําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
 (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 (๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
 (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน 
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป  
 ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล เมืองพัทยาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง .ให้จัดทําหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป  
 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด.ให้จัดทําหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อน
ปีงบประมาณถัดไป 
 ให้นายอําเภอมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบล  
 นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
 ในกรณีของเทศบาลตําบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให้นายอําเภอก็ได้  
 ในกรณีการขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามวรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้าแล้ว 
ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ  
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 ข้อ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทําหรือร่วมจัดทํา  
ร่างแผนพัฒนาได ้โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้  
 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  
 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
 (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
 ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทําหรือร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนาดําเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการจัดทําร่างแผนพัฒนาตามระเบียบนี้ 
  

หมวด ๔ 
การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

 
 ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
 ข้อ.๒๒.เพ่ือประโยชน์ของประชาชน .องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได ้โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 (๒).คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
 (๓).ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  
 ข้อ ๒๓ ยกเลิก 
 

หมวด ๕ 
การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

 
 ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนาไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ  
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
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 ข้อ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้  
 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  
 ข้อ ๒๗ แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
 การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
 

หมวด ๖ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย  
 (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  
 (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
 (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
 (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
 (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
 ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที ่ดังนี้  
 (๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้  
 (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างข้อกําหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
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 (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกําหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
 (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผล  
 (๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือร่วมดําเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน
ผลการดําเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผล
การรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
 (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 ข้อ ๓๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม  
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๓๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนปฏิบัติการ ที่มีอยู่เดิมก่อนวันที่ระเบียบ
นี้มีผลในการประกาศใช้ ให้มีผลใช้ได้ต่อไป  

 
 
 

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

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
----------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 ให้เป็นปัจจุบัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผน             
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.พ.ศ.๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย            
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้แก้ไขคําว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขคําว่า 
 “แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔8 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 ทุกแห่ง 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามของคําว่า “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน” 
 “พนักงานส่วนท้องถิ่น” “โครงการพัฒนา” ในข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน” หมายความว่า ผู้อานวยการสานัก หัวหน้าสานัก 
ผู้อานวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่าตําแหน่ง 
ดังกล่าว 
 “พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 
 “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 
 ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “กรรมการตาม (3) (๔) (๕) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได”้ 
 ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 9 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “กรรมการตาม (๓) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 
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 ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๑๔ ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้” 
 ข้อ ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอําเภอ และจังหวัด
ทราบด้วย” 
 ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สา
หรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
 ข้อ ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 “ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
 “ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดําร ิ
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สา
หรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 
 
  


