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สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

IN_ok.indd   1 1/10/2562   15:43:21



คำนำ 
 

	 ยุทธศาสตร์ชาต ิ ๒๐ ปี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการจัดทำ  

แผนพฒันาระดบัพืน้ท่ีซึง่เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีสว่นรว่มในการกาํหนด 

ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และบูรณาการแผนให้มีความเชื่อมโยง

สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น 

อําเภอ จังหวัด จนถึงกลุ่มจังหวัด กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลัก

ในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาระดับพื้นท่ีจึงได้ประกาศใช ้ “ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับ

อำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒” ในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่๑๑ มถินุายน ๒๕๖๒ 

เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทำและประสานแผนในระดับพ้ืนท่ีอำเภอ   

และตำบล ตลอดจน แนวทางและกระบวนการประสานแผนระดับพ้ืนท่ีอำเภอ 

และตำบลกับแผนพัฒนาจังหวัด  

	 ในการนี ้ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาราชการจังหวัด 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้ดำเนินการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ

และข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการประสานแผนในระดับพื้นที่เพื่อจัดทำเอกสาร

ฉบับนี้ สำหรับให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ประกอบการจัดทำและประสานแผนระดับ

พื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับตำบล และระดับอำเภอ ร่วมถึง   

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป 

 

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

สารบัญ 
     	 	 	 	 	 	 	 หน้า  

๑. 	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง: การจัดทำและประสานแผน	 	 

	 ในระดับพื้นที่อำเภอและตำบล  

 ๑.๑  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและ ๒ 

  ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ๑.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ๑๒ 

   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

 ๑.๓  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ๒๔ 

   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ๑.๔  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ๒๙ 

   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  

 ๑.๕ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๕๔๗  ๓๓ 

  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 ๑.๖  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็น ๖๖ 

  กรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่  และการประชุมของ 

  คณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.	 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง: การจัดทำและประสานแผน 

	 ในระดับพื้นที่อำเภอและตำบล  

 ๒.๑  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๘๑  

 ๒.๒  กรมการปกครอง  ๙๕ 

 ๒.๔  กรมการพัฒนาชุมชน  ๙๙ 

 ๒.๔  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๑๐๕ 
___________________ 
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คำนำ 
 

	 ยุทธศาสตร์ชาต ิ ๒๐ ปี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการจัดทำ  

แผนพฒันาระดบัพืน้ทีซ่ึง่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นรว่มในการกาํหนด 

ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และบูรณาการแผนให้มีความเชื่อมโยง

สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น 

อําเภอ จังหวัด จนถึงกลุ่มจังหวัด กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลัก

ในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาระดับพื้นท่ีจึงได้ประกาศใช ้ “ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ

อำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒” ในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่๑๑ มิถนุายน ๒๕๖๒ 

เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทำและประสานแผนในระดับพ้ืนที่อำเภอ   

และตำบล ตลอดจน แนวทางและกระบวนการประสานแผนระดบัพืน้ทีอ่ำเภอ 

และตำบลกับแผนพัฒนาจังหวัด  

	 ในการน้ี สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาราชการจังหวัด 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้ดำเนินการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ

และข้อสั่งการท่ีเกี่ยวข้องกับการประสานแผนในระดับพื้นที่เพื่อจัดทำเอกสาร

ฉบับนี้ สำหรับให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ประกอบการจัดทำและประสานแผนระดับ

พื้นที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับตำบล และระดับอำเภอ ร่วมถึง   

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป 

 

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

สารบัญ 
     	 	 	 	 	 	 	 หน้า  

๑. 	กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง: การจัดทำและประสานแผน	 	 

	 ในระดับพื้นที่อำเภอและตำบล  

 ๑.๑  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและ ๒ 

  ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ๑.๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ๑๒ 

   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

 ๑.๓  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ๒๔ 

   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ๑.๔  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ๒๙ 

   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  

 ๑.๕ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๕๔๗  ๓๓ 

  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 ๑.๖  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็น ๖๖ 

  กรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่  และการประชุมของ 

  คณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒.	 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง: การจัดทำและประสานแผน 

	 ในระดับพื้นที่อำเภอและตำบล  

 ๒.๑  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๘๑  

 ๒.๒  กรมการปกครอง  ๙๕ 

 ๒.๔  กรมการพัฒนาชุมชน  ๙๙ 

 ๒.๔  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๑๐๕ 
___________________ 
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กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล   

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่มาตรา  ๕๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ก าหนดให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ในระดับชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด  ประกอบกับตามยุทธศาสตร์ชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๘๐  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  ข้อ  4.2  ก าหนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกิจ  ทุกพ้ืนที่  จึงสมควรก าหนดแนวทาง  
เพื่อบูรณาการในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาในระดบัพื้นที่หมูบ่้าน  ชุมชน  ต าบล  และอ าเภอ  
ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด  ภาค  และประเทศ  
ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า  น าไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  และในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
มาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  6  
แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล  พ.ศ.  2562   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว 

ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่”  หมายความว่า  แผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  แผนพัฒนา

ต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  
ที่ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอ 

“การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ”  หมายความว่า  การจัดท าแผน 
และประสานแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  
และแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน  รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและประชาชน   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒

ที่ด าเนินการในพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องในทุกระดับเป็นแผนเดียวกนั  เพ่ือให้สะท้อนปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่  และสอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  และแผนพัฒนาภาค  ที่เป็นการบูรณาการการท างานของทุกหน่วยงานในพ้ืนที่   

“หมู่บ้าน”  หมายความว่า  หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่   
“ชุมชน”  หมายความว่า  ชุมชนที่ไม่มีต าแหน่งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดแต่ไม่รวมถึง
กรุงเทพมหานคร 

“คณะกรรมการชุมชน”  หมายความว่า  คณะกรรมการของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา 

“คณะกรรมการหมู่บ้าน”  หมายความว่า  คณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่  และคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองตามกฎหมายว่าด้วย  
จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 

“แผนพัฒนาอ าเภอ”  หมายความว่า  แผนพัฒนาที่รวบรวมรายการโครงการและแผนงานต่าง ๆ  
ของอ าเภอที่สะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน  ตลอดจนความต้องการของทุกภาคส่วน
ในพ้ืนที่อ าเภอโดยแผนพัฒนาอ าเภอจ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
และทิศทางการพัฒนาของอ าเภอในอนาคต 

“แผนความต้องการระดับอ าเภอ”  หมายความว่า  รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ   
ที่จ าเป็นต้องด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอในแต่ละปีงบประมาณที่ระบุถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอและเป็นไปตามล าดับความส าคัญ  ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  ที่ด าเนินการในพื้นที่  
โดยจัดกลุ่มของปัญหาและความต้องการออกเป็นหมวดหมู่และส่งไปยังจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรือแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการ 

“แผนปฏิบัติงานประจ าปีของอ าเภอ”  หมายความว่า  แผนพัฒนาที่รวบรวมโครงการหรือกิจกรรม 
ของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ  และรายงานให้คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการทราบ 

“แผนพัฒนาท้องถ่ิน”  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล   

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่มาตรา  ๕๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ก าหนดให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ในระดับชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด  ประกอบกับตามยุทธศาสตร์ชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๘๐  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  ข้อ  4.2  ก าหนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกิจ  ทุกพ้ืนที่  จึงสมควรก าหนดแนวทาง  
เพื่อบูรณาการในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาในระดบัพื้นที่หมูบ่้าน  ชุมชน  ต าบล  และอ าเภอ  
ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด  ภาค  และประเทศ  
ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า  น าไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  และในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
มาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  6  
แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล  พ.ศ.  2562   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว 

ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่”  หมายความว่า  แผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  แผนพัฒนา

ต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  
ที่ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอ 

“การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ”  หมายความว่า  การจัดท าแผน 
และประสานแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  
และแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน  รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและประชาชน   
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ที่ด าเนินการในพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องในทุกระดับเป็นแผนเดียวกนั  เพ่ือให้สะท้อนปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่  และสอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  และแผนพัฒนาภาค  ที่เป็นการบูรณาการการท างานของทุกหน่วยงานในพ้ืนที่   

“หมู่บ้าน”  หมายความว่า  หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่   
“ชุมชน”  หมายความว่า  ชุมชนที่ไม่มีต าแหน่งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดแต่ไม่รวมถึง
กรุงเทพมหานคร 

“คณะกรรมการชุมชน”  หมายความว่า  คณะกรรมการของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา 

“คณะกรรมการหมู่บ้าน”  หมายความว่า  คณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่  และคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองตามกฎหมายว่าด้วย  
จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 

“แผนพัฒนาอ าเภอ”  หมายความว่า  แผนพัฒนาท่ีรวบรวมรายการโครงการและแผนงานต่าง ๆ  
ของอ าเภอที่สะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน  ตลอดจนความต้องการของทุกภาคส่วน
ในพ้ืนที่อ าเภอโดยแผนพัฒนาอ าเภอจ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
และทิศทางการพัฒนาของอ าเภอในอนาคต 

“แผนความต้องการระดับอ าเภอ”  หมายความว่า  รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ   
ที่จ าเป็นต้องด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอในแต่ละปีงบประมาณที่ระบุถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอและเป็นไปตามล าดับความส าคัญ  ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  ที่ด าเนินการในพื้นที่  
โดยจัดกลุ่มของปัญหาและความต้องการออกเป็นหมวดหมู่และส่งไปยังจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรือแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการ 

“แผนปฏิบัติงานประจ าปีของอ าเภอ”  หมายความว่า  แผนพัฒนาที่รวบรวมโครงการหรือกิจกรรม 
ของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ  และรายงานให้คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการทราบ 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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“แผนพัฒนาต าบล”  หมายความว่า  แผนพัฒนาที่รวบรวมรายการแผนงานหรือโครงการ 
หรือกิจกรรม  ที่จ าเป็นต้องท าเพ่ือการพัฒนาแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ระดับต าบล  
ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น 
ที่ด าเนินการในพื้นที่ 

“แผนพัฒนาหมู่บ้าน”  หมายความว่า  แผนพัฒนาท่ีก าหนดแผนงานหรือโครงการ  หรือกิจกรรม   
ที่มาจากกระบวนการเรียนรู้เพ่ือจัดการตนเองที่คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านร่วมคิด  
วิเคราะห์ปัญหา  ศักยภาพความพร้อมของหมู่บ้าน  ภายใต้เวทีประชาคมหมู่บ้าน  และข้อมูลที่คน  
ในหมู่บ้านจัดเก็บ  รวมถึงข้อมูลจากแผนชนิดต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน  ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ส่วนราชการ  
หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  ให้การสนับสนุน  หรือจัดท าขึ้น  เพ่ือรวบรวมให้เป็นกรอบแนวทางการปอ้งกนั  
แก้ไขปัญหา  และพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน 

“แผนชุมชน”  หมายความว่า  แผนชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“การจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน”  หมายความว่า  การจัดท าเวทีประชาคมร่วมกัน
ระหว่างประชาชน  คณะกรรมการหมู่บ้าน  คณะกรรมการชุมชน  และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่  เพ่ือรวบรวม  วิเคราะห์ปัญหา  และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือใช้
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น 
ที่ด าเนินการในพื้นที่ 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความ  วินิจฉัยปัญหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  1 
การจดัท าแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนชุมชน 

 
 

ข้อ 6 ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  ให้เป็นไปตามแนวทาง  
ดังนี้ 

(1) จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน  เพ่ือรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการต่าง  ๆ  
ของหมู่บ้านและชุมชน  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและคุณภาพชีวติ  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  และการบริหารจัดการ  หรืออื่น ๆ 

(2) บูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  ให้น าข้อมูลจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และชุมชน  ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช.2ค)  มาใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญ  เพ่ือรองรับ
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  รวมท้ังตอบสนองนโยบายส าคัญเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหา  และ
พัฒนาระดับหมู่บ้านและชุมชนของรัฐบาล 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒

(3) ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนตาม  (2)  ให้  ก.บ.ต.  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(4) ประสานจัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน  เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่น ๆ 

(5) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 
(6) ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนทุกปี  เพ่ือให้แผนงานหรือโครงการ

ระดับหมู่บ้านและชุมชน  เป็นปัจจุบัน  และมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน 

ในการจัดท าแผนตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบ 
ในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  หรือให้คณะกรรมการชุมชน  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ช่วยด าเนินการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนก็ได้   

ข้อ 7 ให้นายอ าเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน  และคณะกรรมการชุมชน  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการ 
และประสานงานในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน   

ข้อ 8 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  ให้อ าเภอ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน   

ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน   
และแผนชุมชน   

ทั้งนี้  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

หมวด  2 
การจดัท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบล 

 
 

ข้อ 9 ในต าบลหนึ่ง  ให้มีคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ  ขึ้นคณะหน่ึง  
เรียกโดยย่อว่า  ก.บ.ต.  โดยประกอบด้วย   

(๑) ปลัดอ าเภอผู้รับผดิชอบประจ าต าบลที่นายอ าเภอมอบหมาย ประธานกรรมการ 
(2) ปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในต าบล กรรมการ 
(3) ข้าราชการทีป่ฏิบตัิงานในต าบลที่นายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนไมเ่กินสามคน กรรมการ 
(4) ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านในต าบล    กรรมการ 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิทีน่ายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนไมเ่กินห้าคน กรรมการ 
(6) พัฒนากรผู้รับผิดชอบต าบล    กรรมการและเลขานุการ 

้หนา   ๔
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“แผนพัฒนาต าบล”  หมายความว่า  แผนพัฒนาที่รวบรวมรายการแผนงานหรือโครงการ 
หรือกิจกรรม  ที่จ าเป็นต้องท าเพ่ือการพัฒนาแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ระดับต าบล  
ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น 
ที่ด าเนินการในพื้นที่ 

“แผนพัฒนาหมู่บ้าน”  หมายความว่า  แผนพัฒนาท่ีก าหนดแผนงานหรือโครงการ  หรือกิจกรรม   
ที่มาจากกระบวนการเรียนรู้เพ่ือจัดการตนเองที่คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านร่วมคิด  
วิเคราะห์ปัญหา  ศักยภาพความพร้อมของหมู่บ้าน  ภายใต้เวทีประชาคมหมู่บ้าน  และข้อมูลที่คน  
ในหมู่บ้านจัดเก็บ  รวมถึงข้อมูลจากแผนชนิดต่าง ๆ  ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน  ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ส่วนราชการ  
หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  ให้การสนับสนุน  หรือจัดท าขึ้น  เพ่ือรวบรวมให้เป็นกรอบแนวทางการปอ้งกนั  
แก้ไขปัญหา  และพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน 

“แผนชุมชน”  หมายความว่า  แผนชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“การจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน”  หมายความว่า  การจัดท าเวทีประชาคมร่วมกัน
ระหว่างประชาชน  คณะกรรมการหมู่บ้าน  คณะกรรมการชุมชน  และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่  เพ่ือรวบรวม  วิเคราะห์ปัญหา  และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือใช้
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น 
ที่ด าเนินการในพื้นที่ 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความ  วินิจฉัยปัญหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  1 
การจดัท าแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนชุมชน 

 
 

ข้อ 6 ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  ให้เป็นไปตามแนวทาง  
ดังนี้ 

(1) จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน  เพ่ือรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการต่าง  ๆ  
ของหมู่บ้านและชุมชน  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและคุณภาพชีวติ  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  และการบริหารจัดการ  หรืออื่น ๆ 

(2) บูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  ให้น าข้อมูลจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และชุมชน  ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช.2ค)  มาใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญ  เพ่ือรองรับ
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  รวมท้ังตอบสนองนโยบายส าคัญเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหา  และ
พัฒนาระดับหมู่บ้านและชุมชนของรัฐบาล 
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(3) ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนตาม  (2)  ให้  ก.บ.ต.  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(4) ประสานจัดท าโครงการเก่ียวกับการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน  เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่น ๆ 

(5) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 
(6) ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนทุกปี  เพ่ือให้แผนงานหรือโครงการ

ระดับหมู่บ้านและชุมชน  เป็นปัจจุบัน  และมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน 

ในการจัดท าแผนตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบ 
ในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  หรือให้คณะกรรมการชุมชน  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ช่วยด าเนินการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนก็ได้   

ข้อ 7 ให้นายอ าเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน  และคณะกรรมการชุมชน  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการ 
และประสานงานในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน   

ข้อ 8 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  ให้อ าเภอ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน   

ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน   
และแผนชุมชน   

ทั้งนี้  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

หมวด  2 
การจดัท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบล 

 
 

ข้อ 9 ในต าบลหนึ่ง  ให้มีคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ  ขึ้นคณะหนึ่ง  
เรียกโดยย่อว่า  ก.บ.ต.  โดยประกอบด้วย   

(๑) ปลัดอ าเภอผู้รับผดิชอบประจ าต าบลที่นายอ าเภอมอบหมาย ประธานกรรมการ 
(2) ปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในต าบล กรรมการ 
(3) ข้าราชการทีป่ฏิบตัิงานในต าบลที่นายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนไมเ่กินสามคน กรรมการ 
(4) ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านในต าบล    กรรมการ 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิทีน่ายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนไมเ่กินห้าคน กรรมการ 
(6) พัฒนากรผู้รับผิดชอบต าบล    กรรมการและเลขานุการ 

้หนา   ๔
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ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (5)  ให้ค านึงถึงผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนในระดับต าบล  หรือมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาในระดับต าบล 

องค์ประชุมและการประชุมของ  ก.บ.ต.  ให้น าหมวด  5  คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 10 ให้  ก.บ.ต.  มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกรมการพัฒนาชุมชน  ได้แก่   

ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช.2ค)  และข้อมูลอื่น ๆ  เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

(2) รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  และแผนพัฒนาท้องถิ่นในต าบล  เพ่ือใช้
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

(3) จัดท าแผนพัฒนาต าบล  ให้น าข้อมูลจาก  (1)  และ  (2)  มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์  
กลั่นกรอง  ประมวลผล  เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาต าบล  และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน  
หรือโครงการระดับต าบล  รวมทั้งจัดท าแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  ที่มีความ  
คาบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้านหรือสองชุมชนขึ้นไป  เพ่ือรองรับการพัฒนาและตอบสนองนโยบาย 
ส าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในต าบล 

(4) จ าแนกแผนงานหรือโครงการระดับต าบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับต าบล  และจัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนา  ส่งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(5) จัดส่งแผนพัฒนาต าบล  ให้  ก.บ.อ.  ใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  และแผน
ความต้องการระดับอ าเภอ 

(6) ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลทุกปี  เพ่ือให้แผนงานหรือโครงการระดับต าบล   
เป็นปัจจุบัน   

ข้อ 11 ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
และด าเนินการพัฒนาศักยภาพ  ก.บ.ต.  ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบล 

ทั้งนี้  แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
หมวด  3 

การจดัท าแผนและประสานแผนพัฒนาอ าเภอ 
 

 

ข้อ 12 ในอ าเภอหนึ่ง  ให้มีคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ  ขึ้นคณะหนึ่ง  
เรียกโดยย่อว่า  ก.บ.อ.  โดยประกอบด้วย 

(๑) นายอ าเภอ     ประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดอ าเภอหวัหน้ากลุม่งานหรือปลดัอ าเภอ  รองประธานกรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง  
(๓) พัฒนาการอ าเภอ  กรรมการ 

้หนา   ๕
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(4) ท้องถิ่นอ าเภอ   กรรมการ 
(5) หัวหน้าสว่นราชการ  รฐัวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ในระดับอ าเภอ กรรมการ 
 ที่นายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสิบสองคน 
(6) ผู้แทนผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอซึ่งคดัเลือกกันเอง กรรมการ 
 ประเภทละหนึ่งคน  ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเมืองพัทยา 
(7) ผู้ทรงคุณวุฒิทีน่ายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนไมเ่กินห้าคน กรรมการ 
(8) ปลัดอ าเภอผู้รับผดิชอบส านกังานอ าเภอ   กรรมการและเลขานุการ 
(9) ข้าราชการส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จังหวดั กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายจ านวนหนึ่งคน   

(10) ข้าราชการในส านกังานพัฒนาชุมชนอ าเภอ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 ที่นายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนหนึ่งคน   
กรรมการตาม  (5)  (6)  และ  (7)  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละห้าปี 
ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวฒุิตาม  (7)  ให้นายอ าเภอแต่งตั้งโดยค านึงถงึผู้ที่มีความรูค้วามสามารถ

เกี่ยวกับการพัฒนาระดับอ าเภอ  ด้านการศึกษา  หรือมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  
รวมทั้งด้านภาคประชาสังคมและเอกชน 

องค์ประชุมและการประชุมของ  ก.บ.อ.  ให้น าหมวด  5  คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 13 ให้  ก.บ.อ.  มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) วางแนวทางปฏิบัตแิละอ านวยการการบรหิารงานแบบบูรณาการในอ าเภอ  รวมทั้งก าหนด

กรอบแนวทางปฏิบัติในการประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ของภาคส่วนต่าง  ๆ  ในพ้ืนที่อ าเภอให้เป็นไป 
ตามหลักการ  นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(2) จัดท าแผนพัฒนาอ าเภอและแผนความต้องการระดับอ าเภอ  โดยก าหนดทิศทาง 
การพัฒนาอ าเภอ  การประสานและรวบรวมข้อมูลจากปัญหาและความต้องการของประชาชน  
แผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนพัฒนาของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นที่ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอ   

(3) จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของอ าเภอ  โดยรวบรวมโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ  และรายงานให้  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด  
แบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.)  ทราบ 

(4) ประสานกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน าแผนพัฒนา
อ าเภอไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งก ากับ  ติดตามผล  และให้ค าแนะน าหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ด าเนินงานพัฒนา
พ้ืนที่ระดับอ าเภอในด้านต่าง ๆ  เพื่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

้หนา   ๖
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ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (5)  ให้ค านึงถึงผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนในระดับต าบล  หรือมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาในระดับต าบล 

องค์ประชุมและการประชุมของ  ก.บ.ต.  ให้น าหมวด  5  คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 10 ให้  ก.บ.ต.  มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกรมการพัฒนาชุมชน  ได้แก่   

ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช.2ค)  และข้อมูลอื่น ๆ  เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

(2) รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  และแผนพัฒนาท้องถิ่นในต าบล  เพ่ือใช้
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

(3) จัดท าแผนพัฒนาต าบล  ให้น าข้อมูลจาก  (1)  และ  (2)  มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์  
กลั่นกรอง  ประมวลผล  เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาต าบล  และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน  
หรือโครงการระดับต าบล  รวมทั้งจัดท าแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  ที่มีความ  
คาบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้านหรือสองชุมชนขึ้นไป  เพ่ือรองรับการพัฒนาและตอบสนองนโยบาย 
ส าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในต าบล 

(4) จ าแนกแผนงานหรือโครงการระดับต าบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับต าบล  และจัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนา  ส่งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(5) จัดส่งแผนพัฒนาต าบล  ให้  ก.บ.อ.  ใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  และแผน
ความต้องการระดับอ าเภอ 

(6) ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลทุกปี  เพ่ือให้แผนงานหรือโครงการระดับต าบล   
เป็นปัจจุบัน   

ข้อ 11 ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
และด าเนินการพัฒนาศักยภาพ  ก.บ.ต.  ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบล 

ทั้งนี้  แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
หมวด  3 

การจดัท าแผนและประสานแผนพัฒนาอ าเภอ 
 

 

ข้อ 12 ในอ าเภอหนึ่ง  ให้มีคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ  ขึ้นคณะหนึ่ง  
เรียกโดยย่อว่า  ก.บ.อ.  โดยประกอบด้วย 

(๑) นายอ าเภอ     ประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดอ าเภอหวัหน้ากลุม่งานหรือปลดัอ าเภอ  รองประธานกรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง  
(๓) พัฒนาการอ าเภอ  กรรมการ 
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(4) ท้องถิ่นอ าเภอ   กรรมการ 
(5) หัวหน้าสว่นราชการ  รฐัวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ในระดับอ าเภอ กรรมการ 
 ที่นายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสิบสองคน 
(6) ผู้แทนผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอซึ่งคดัเลือกกันเอง กรรมการ 
 ประเภทละหนึ่งคน  ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเมืองพัทยา 
(7) ผู้ทรงคุณวุฒิทีน่ายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนไมเ่กินห้าคน กรรมการ 
(8) ปลัดอ าเภอผู้รับผดิชอบส านกังานอ าเภอ   กรรมการและเลขานุการ 
(9) ข้าราชการส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จังหวดั กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายจ านวนหนึ่งคน   

(10) ข้าราชการในส านกังานพัฒนาชุมชนอ าเภอ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 ที่นายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนหนึ่งคน   
กรรมการตาม  (5)  (6)  และ  (7)  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละห้าปี 
ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวฒุิตาม  (7)  ให้นายอ าเภอแต่งตั้งโดยค านึงถงึผู้ที่มีความรูค้วามสามารถ

เกี่ยวกับการพัฒนาระดับอ าเภอ  ด้านการศึกษา  หรือมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  
รวมทั้งด้านภาคประชาสังคมและเอกชน 

องค์ประชุมและการประชุมของ  ก.บ.อ.  ให้น าหมวด  5  คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 13 ให้  ก.บ.อ.  มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) วางแนวทางปฏิบัตแิละอ านวยการการบรหิารงานแบบบูรณาการในอ าเภอ  รวมทั้งก าหนด

กรอบแนวทางปฏิบัติในการประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ของภาคส่วนต่าง  ๆ  ในพ้ืนที่อ าเภอให้เป็นไป 
ตามหลักการ  นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(2) จัดท าแผนพัฒนาอ าเภอและแผนความต้องการระดับอ าเภอ  โดยก าหนดทิศทาง 
การพัฒนาอ าเภอ  การประสานและรวบรวมข้อมูลจากปัญหาและความต้องการของประชาชน  
แผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนพัฒนาของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นที่ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอ   

(3) จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของอ าเภอ  โดยรวบรวมโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีต้องด าเนินการในพ้ืนท่ีอ าเภอ  และรายงานให้  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด  
แบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.)  ทราบ 

(4) ประสานกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน าแผนพัฒนา
อ าเภอไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งก ากับ  ติดตามผล  และให้ค าแนะน าหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ด าเนินงานพัฒนา
พ้ืนที่ระดับอ าเภอในด้านต่าง ๆ  เพื่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
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(5) ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานต่าง  ๆ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ  หากตรวจพบความซ้ าซ้อนของแผนงานหรือโครงการ  
ให้  ก.บ.อ.  เร่งแจ้งข้อเท็จจริง  พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบไปยังหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.)  
มอบหมาย   

(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  ตามที่  ก.บ.อ.  มอบหมาย 
คณะอนุกรรมการตาม  (7)  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ผู้แทนจากส่วนราชการภายในอ าเภอ  

ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้แทนภาคประชาสังคม   
ข้อ 14 ให้  ก.บ.อ.  น ากรอบทิศทางการพัฒนาอ าเภอและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนความต้องการระดับอ าเภอ  โดยก าหนดให้
แผนพัฒนาอ าเภอมีระยะเวลาสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด 

การก าหนดโครงร่างแผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนความต้องการระดับอ าเภอ  ให้เป็นไปตามที่  
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ 15 ให้  ก.บ.อ.  น าแผนพัฒนาอ าเภอ  ตามข้อ  14  เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาอ าเภอตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้  ก.บ.อ.  
ประกาศใช้แผนพัฒนาอ าเภอและจัดส่งแผนพัฒนาอ าเภอให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ   
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่
ระดับอ าเภอในทิศทางการพัฒนาอ าเภอเดียวกัน   

ข้อ 16 ให้  ก.บ.อ.  จ าแนกแผนงานหรือโครงการระดับอ าเภอในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และจัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนา  ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 17 ให้  ก.บ.อ.  จัดส่งแผนความต้องการระดับอ าเภอ  ให้  ก.บ.จ.  หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  
หรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น ๆ 

ข้อ 18 ให้อ าเภอเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  และ
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของ  ก.บ.อ.  ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาอ าเภอ 

ทั้งนี้  การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  ให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ข้อ 19 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขอรับ

การประสานโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือโครงการที่  
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.)  เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  พร้อมทั้งตรวจสอบโครงการดังกล่าวเพ่ือไม่ให้โครงการซ้ าซ้อนกับแผนพัฒนาจังหวัด   
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และแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  และให้จัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนา   
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หมวด  ๔ 
การบรูณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 

 
 

ข้อ 21 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่  ให้ด าเนินการ 
ตามแนวทาง  ดังนี้ 

(๑) จัดท าเวทีประชาคม  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเหน็ของประชาชน
เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา  และความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ 

(๒) ให้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่  โดยการรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่   ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนความต้องการระดับอ าเภอ  เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน 

(๓) ในกรณีแผนงานหรือโครงการ  หรือพื้นที่  มีความซ้ าซ้อนกันในการจัดท าแผนระดับอ าเภอ  
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้หารือร่วมกันระหวา่งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการกบัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

(4) บูรณาการการงบประมาณ  และประสานความร่วมมือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่  โดยการแสวงหาความร่วมมือ  และการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

ข้อ 22 ในการด าเนินการตามข้อ  ๒1  (๑)  ให้นายอ าเภอก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ 
ในการจัดท าเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่   
และอาจประสานให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ด าเนินการในพื้นที่เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วยก็ได้   

การจัดท าเวทีประชาคมตามวรรคหน่ึงในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้นายกเทศมนตร ี
หรือนายกเมืองพัทยาก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ในการจัดท าเวทีประชาคมของชุมชน  และเมืองพัทยา  
และอาจประสานส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ด าเนินการในพื้นที่เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วยก็ได้   

ข้อ 23 ปฏิทินการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาตามระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ ๒4 ให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด   
โดยน าแผนพัฒนาอ าเภอ  แผนความต้องการระดับอ าเภอ  แผนพัฒนาท้องถ่ินระดับจังหวัด   
มาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาที่บูรณาการร่วมกัน 
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(5) ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานต่าง  ๆ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ  หากตรวจพบความซ้ าซ้อนของแผนงานหรือโครงการ  
ให้  ก.บ.อ.  เร่งแจ้งข้อเท็จจริง  พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบไปยังหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.)  
มอบหมาย   

(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  ตามที่  ก.บ.อ.  มอบหมาย 
คณะอนุกรรมการตาม  (7)  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ผู้แทนจากส่วนราชการภายในอ าเภอ  

ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้แทนภาคประชาสังคม   
ข้อ 14 ให้  ก.บ.อ.  น ากรอบทิศทางการพัฒนาอ าเภอและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนความต้องการระดับอ าเภอ  โดยก าหนดให้
แผนพัฒนาอ าเภอมีระยะเวลาสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด 

การก าหนดโครงร่างแผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนความต้องการระดับอ าเภอ  ให้เป็นไปตามที่  
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ 15 ให้  ก.บ.อ.  น าแผนพัฒนาอ าเภอ  ตามข้อ  14  เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาอ าเภอตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้  ก.บ.อ.  
ประกาศใช้แผนพัฒนาอ าเภอและจัดส่งแผนพัฒนาอ าเภอให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ   
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่
ระดับอ าเภอในทิศทางการพัฒนาอ าเภอเดียวกัน   

ข้อ 16 ให้  ก.บ.อ.  จ าแนกแผนงานหรือโครงการระดับอ าเภอในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และจัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนา  ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 17 ให้  ก.บ.อ.  จัดส่งแผนความต้องการระดับอ าเภอ  ให้  ก.บ.จ.  หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  
หรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น ๆ 

ข้อ 18 ให้อ าเภอเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  และ
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของ  ก.บ.อ.  ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาอ าเภอ 

ทั้งนี้  การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  ให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ข้อ 19 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขอรับ

การประสานโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโครงการที่  
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.)  เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  พร้อมทั้งตรวจสอบโครงการดังกล่าวเพ่ือไม่ให้โครงการซ้ าซ้อนกับแผนพัฒนาจังหวัด   

้หนา   ๗
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และแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  และให้จัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนา   
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หมวด  ๔ 
การบรูณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 

 
 

ข้อ 21 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่  ให้ด าเนินการ 
ตามแนวทาง  ดังนี้ 

(๑) จัดท าเวทีประชาคม  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเหน็ของประชาชน
เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา  และความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ 

(๒) ให้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่  โดยการรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่   ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนความต้องการระดับอ าเภอ  เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน 

(๓) ในกรณีแผนงานหรือโครงการ  หรือพื้นที่  มีความซ้ าซ้อนกันในการจัดท าแผนระดับอ าเภอ  
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้หารือร่วมกันระหวา่งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการกบัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

(4) บูรณาการการงบประมาณ  และประสานความร่วมมือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่  โดยการแสวงหาความร่วมมือ  และการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

ข้อ 22 ในการด าเนินการตามข้อ  ๒1  (๑)  ให้นายอ าเภอก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ 
ในการจัดท าเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่   
และอาจประสานให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ด าเนินการในพื้นที่เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วยก็ได้   

การจัดท าเวทีประชาคมตามวรรคหนึ่งในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้นายกเทศมนตรี 
หรือนายกเมืองพัทยาก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ในการจัดท าเวทีประชาคมของชุมชน  และเมืองพัทยา  
และอาจประสานส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ด าเนินการในพื้นที่เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วยก็ได้   

ข้อ 23 ปฏิทินการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาตามระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ ๒4 ให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด   
โดยน าแผนพัฒนาอ าเภอ  แผนความต้องการระดับอ าเภอ  แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด   
มาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาที่บูรณาการร่วมกัน 

้หนา   ๘
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หมวด  ๕ 
การสนบัสนนุการด าเนนิการ 

 
 

ข้อ 25 การด าเนินการของคณะกรรมการหมู่บ้าน  คณะกรรมการชุมชน  ก.บ.ต.  และ  
ก.บ.อ.  หรือการด าเนินการอื่นใดที่เป็นไปภายใต้ระเบียบนี้  ให้หน่วยงานหลักซึ่งรับผิดชอบในการจัดท าแผน
ในแต่ละระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม 

ข้อ 26 ให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรมการปกครอง  กรมการพัฒนาชุมชน   
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  รวมทั้ง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนทางวิชาการ   
วัสดุอุปกรณ์  และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

ข้อ 27 จังหวัด  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น  พิจารณา 
น าโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาอ าเภอ  แผนความต้องการระดับอ าเภอ  แผนงานโครงการ
ระดับต าบล  แผนงานหรือโครงการระดับหมู่บ้านและชุมชน  ไปประกอบการจัดตั้งค าของบประมาณ  
หรือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามอ านาจหน้าที่  โดยให้ความส าคญัเปน็ล าดบัตน้  เนื่องจากเปน็
แผนงานโครงการที่ผ่านกระบวนการประชาคมของประชาชนในพื้นที่ 

หมวด  ๖ 
การก ากับดูแล 

 
 

ข้อ ๒8 ให้นายอ าเภอมีหน้าที่ก ากับดูแล  และให้ค าแนะน าในการประสานแผนพัฒนาหมูบ่า้น  
แผนชุมชน  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ  
เพื่อให้การด าเนินการตามระเบียบนี้เกิดผลสัมฤทธิ์   

ข้อ 29 เพ่ือให้การประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล  และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(1) บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพื้นที่กับทุกภาคส่วน  และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

(2) ประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และผลกระทบ  ที่เกิดขึ้นจากการประสานแผนพัฒนา
ในระดับพื้นที่ 

(3) การมีส่วนร่วมของประชาชน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(4) พิจารณาให้หน่วยงานใดเป็นผู้ด าเนินการ  ในกรณีที่มีความซ้ าซ้อนกันในเรื่องงบประมาณ  

ระยะเวลาด าเนินการ  ผู้ด าเนินการ  หรือโครงการ 
ข้อ ๓0 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล  และให้ค าแนะน าเพ่ือให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ให้สอดคลอ้ง
กับแผนพัฒนาในระดับจังหวัด  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง

้หนา   ๙
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ส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

ข้อ ๓1 ให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ร่วมกับกรมการปกครอง  กรมการพัฒนาชุมชน  
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ติดตามและประเมินผลคุณภาพแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนพัฒนาอ าเภอ  เป็นประจ าทุกปี  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓2 ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ  (กบอ.)  ที่นายอ าเภอ  
แต่ละอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งตามหนังสือกรมการปกครอง  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๓๐๕.๑/ว  ๙๗๔๕   
ลงวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๒  เรื่อง  การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  ๕  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
ฉบับทบทวนในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ  (ก.บ.อ.)  
ตามระเบียบน้ีไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ  
(ก.บ.อ.)  ตามระเบียบนี้  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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หมวด  ๕ 
การสนบัสนนุการด าเนนิการ 

 
 

ข้อ 25 การด าเนินการของคณะกรรมการหมู่บ้าน  คณะกรรมการชุมชน  ก.บ.ต.  และ  
ก.บ.อ.  หรือการด าเนินการอื่นใดที่เป็นไปภายใต้ระเบียบนี้  ให้หน่วยงานหลักซึ่งรับผิดชอบในการจัดท าแผน
ในแต่ละระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม 

ข้อ 26 ให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรมการปกครอง  กรมการพัฒนาชุมชน   
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  รวมทั้ง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนทางวิชาการ   
วัสดุอุปกรณ์  และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

ข้อ 27 จังหวัด  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น  พิจารณา 
น าโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาอ าเภอ  แผนความต้องการระดับอ าเภอ  แผนงานโครงการ
ระดับต าบล  แผนงานหรือโครงการระดับหมู่บ้านและชุมชน  ไปประกอบการจัดตั้งค าของบประมาณ  
หรือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามอ านาจหน้าที่  โดยให้ความส าคญัเปน็ล าดบัตน้  เนื่องจากเปน็
แผนงานโครงการที่ผ่านกระบวนการประชาคมของประชาชนในพื้นที่ 

หมวด  ๖ 
การก ากับดูแล 

 
 

ข้อ ๒8 ให้นายอ าเภอมีหน้าที่ก ากับดูแล  และให้ค าแนะน าในการประสานแผนพัฒนาหมูบ่า้น  
แผนชุมชน  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ  
เพื่อให้การด าเนินการตามระเบียบนี้เกิดผลสัมฤทธิ์   

ข้อ 29 เพ่ือให้การประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล  และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(1) บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพื้นที่กับทุกภาคส่วน  และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

(2) ประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และผลกระทบ  ที่เกิดขึ้นจากการประสานแผนพัฒนา
ในระดับพื้นที่ 

(3) การมีส่วนร่วมของประชาชน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(4) พิจารณาให้หน่วยงานใดเป็นผู้ด าเนินการ  ในกรณีที่มีความซ้ าซ้อนกันในเรื่องงบประมาณ  

ระยะเวลาด าเนินการ  ผู้ด าเนินการ  หรือโครงการ 
ข้อ ๓0 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล  และให้ค าแนะน าเพ่ือให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ให้สอดคลอ้ง
กับแผนพัฒนาในระดับจังหวัด  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒

ส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

ข้อ ๓1 ให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ร่วมกับกรมการปกครอง  กรมการพัฒนาชุมชน  
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ติดตามและประเมินผลคุณภาพแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนพัฒนาอ าเภอ  เป็นประจ าทุกปี  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓2 ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ  (กบอ.)  ที่นายอ าเภอ  
แต่ละอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งตามหนังสือกรมการปกครอง  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๓๐๕.๑/ว  ๙๗๔๕   
ลงวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๒  เรื่อง  การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  ๕  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
ฉบับทบทวนในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ  (ก.บ.อ.)  
ตามระเบียบนี้ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ  
(ก.บ.อ.)  ตามระเบียบนี้  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใหเปนปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว  ดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  เมอืงพทัยา  

องคการบริหารสวนตําบล  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  ยกเวนกรุงเทพมหานคร 
“สภาทองถิ่น”  หมายความวา  สภาองคการบริหารสวนจังหวัด  สภาเทศบาล  สภาเมืองพัทยา  

สภาองคการบริหารสวนตําบล  และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
“คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน”  หมายความวา  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
และคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน”  หมายความวา  คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น
ที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน”  หมายความวา  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“อําเภอ”  หมายความรวมถึงก่ิงอําเภอดวย 
“ผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
“สมาชิกสภาทองถ่ิน”  หมายความวา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  สมาชกิสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเมืองพัทยา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“นายอําเภอ”  หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอดวย 
“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ปลัดเทศบาล  

ปลัดเมืองพัทยา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  และปลัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
“หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน”  หมายความวา  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ  

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  หัวหนากองวิชาการและแผน  หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน  
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หรือผูปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกันกับตําแหนงดังกลาว 

“พนักงานสวนทองถ่ิน”  หมายความวา  ขาราชการสวนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานเมืองพัทยา  
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“แผนพัฒนา”  หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และแผนพัฒนาสามป 
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”  หมายความวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อาํเภอ  และ
แผนชุมชน 
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หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใหเปนปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว  ดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  เมอืงพทัยา  

องคการบริหารสวนตําบล  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  ยกเวนกรุงเทพมหานคร 
“สภาทองถิ่น”  หมายความวา  สภาองคการบริหารสวนจังหวัด  สภาเทศบาล  สภาเมืองพัทยา  

สภาองคการบริหารสวนตําบล  และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
“คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน”  หมายความวา  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
และคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน”  หมายความวา  คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น
ที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

“คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน”  หมายความวา  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“อําเภอ”  หมายความรวมถึงก่ิงอําเภอดวย 
“ผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่น

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
“สมาชิกสภาทองถ่ิน”  หมายความวา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  สมาชกิสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเมืองพัทยา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  และสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“นายอําเภอ”  หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอดวย 
“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน”  หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ปลัดเทศบาล  

ปลัดเมืองพัทยา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  และปลัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 
“หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน”  หมายความวา  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ  

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  หัวหนากองวิชาการและแผน  หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน  
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หรือผูปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกันกับตําแหนงดังกลาว 

“พนักงานสวนทองถ่ิน”  หมายความวา  ขาราชการสวนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานเมืองพัทยา  
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“แผนพัฒนา”  หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และแผนพัฒนาสามป 
“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”  หมายความวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อาํเภอ  และ
แผนชุมชน 
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หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

“แผนพัฒนาสามป”  หมายความวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา 
ที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

“แผนการดําเนินงาน”  หมายความวา  แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น 

“โครงการพัฒนา”  หมายความวา  โครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว 

“การแกไข”  หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดาํเนนิงานใหถูกตอง  
โดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

“การเพิ่มเติม”  หมายความวา  การเพิ่มเติมแผนงาน  โครงการที่ไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป  
ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป 

“การเปลี่ยนแปลง”  หมายความวา  การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความและวนิจิฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ได 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปน  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวัด  แลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหาวัน 
นับแตวันที่ยกเวนหรือผอนผัน 

ขอ ๖ การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตองสอดคลองกับระเบียบ  วาดวย
การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๑ 
องคกรจัดทําแผนพัฒนา 

 
 

ขอ ๗ องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประกอบดวย 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  ประกอบดวย 
(๑) ผูบริหารทองถิ่น ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 
(๕) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
 ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน กรรมการ 
(๖) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก 
 จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน กรรมการ 
(๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการและเลขานุการ 
(๘) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน ผูชวยเลขานุการ 
กรรมการตามขอ  ๘  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจ

ไดรับการคัดเลือกอีกได 
ขอ ๙ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

ประกอบดวย 
(๑) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการ 
(๒) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ 
(๓) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก 
 จํานวนสามคน กรรมการ 
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน กรรมการและเลขานุการ 
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หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

“แผนพัฒนาสามป”  หมายความวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา 
ที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

“แผนการดําเนินงาน”  หมายความวา  แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น 

“โครงการพัฒนา”  หมายความวา  โครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว 

“การแกไข”  หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดาํเนนิงานใหถูกตอง  
โดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

“การเพิ่มเติม”  หมายความวา  การเพิ่มเติมแผนงาน  โครงการที่ไมมีอยูในแผนพัฒนาสามป  
ใหปรากฏไวในแผนพัฒนาสามป 

“การเปลี่ยนแปลง”  หมายความวา  การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความและวนิจิฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ได 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปน  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขตจังหวัด  แลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหาวัน 
นับแตวันที่ยกเวนหรือผอนผัน 

ขอ ๖ การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตองสอดคลองกับระเบียบ  วาดวย
การประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๑ 
องคกรจัดทําแผนพัฒนา 

 
 

ขอ ๗ องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประกอบดวย 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  ประกอบดวย 
(๑) ผูบริหารทองถิ่น ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ 
(๕) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
 ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน กรรมการ 
(๖) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก 
 จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน กรรมการ 
(๗) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการและเลขานุการ 
(๘) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน ผูชวยเลขานุการ 
กรรมการตามขอ  ๘  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจ

ไดรับการคัดเลือกอีกได 
ขอ ๙ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

ประกอบดวย 
(๑) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการ 
(๒) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ 
(๓) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก 
 จํานวนสามคน กรรมการ 
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน กรรมการและเลขานุการ 
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หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๕) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 หรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย ผูชวยเลขานุการ 
กรรมการตามขอ  ๙  (๓)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ขอ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
 (๑.๑) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ที่มีผลกระทบ

ตอประโยชนสุขของประชาชน  เชน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 
 (๑.๒) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 (๑.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัด  และจังหวัด  โดยใหเนนดําเนินการ

ในยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง  เชน  การแกไขปญหาความยากจน  การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

 (๑.๔) กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตจังหวัด 

 (๑.๕) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น 
 (๑.๖) แผนชุมชน 
 ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึง

สถานะทางการคลังของทองถิ่น  และความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ  มาประกอบการพิจารณาดวย 
(๒) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแกไขปญหาเกี่ยวกับ

การจัดทํารางแผนพัฒนา 
 ในการจัดทํารางแผนพัฒนา  ใหเทศบาล  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนตําบล  และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  นําปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชน
ที่จะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา  แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล  เมืองพัทยา  
องคการบริหารสวนตําบล  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  ใหเสนอปญหา  ความตองการ
ไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด  และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่ 

(๓) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน 

หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๔) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ  ๑๙  (๒) 
(๕) พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๖) แตงต้ังที่ปรึกษา  คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
(๗) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล  ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ 

ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม  วิเคราะหปญหา  ความตองการของประชาชนในทองถิ่น
และจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดวย 

ขอ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  มีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนา
ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน  
และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ  ๑๙  (๑) 

ขอ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  คณะกรรมการสนับสนนุการจดัทาํแผน 
พัฒนาทองถ่ิน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  แลวแตกรณีจึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

หมวด  ๒ 
ผูทรงคุณวุฒิ 

 
 

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

(๑) เปนผูมีความรูความสามารถ  ซ่ือสัตย  สุจริต  สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได 
(๒) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นนั้น 
(๓) เปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
(๔) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ที่ตนเปนกรรมการ 
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หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๕) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 หรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย ผูชวยเลขานุการ 
กรรมการตามขอ  ๙  (๓)  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ขอ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
 (๑.๑) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ที่มีผลกระทบ

ตอประโยชนสุขของประชาชน  เชน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 
 (๑.๒) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 (๑.๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  กลุมจังหวัด  และจังหวัด  โดยใหเนนดําเนินการ

ในยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง  เชน  การแกไขปญหาความยากจน  การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

 (๑.๔) กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตจังหวัด 

 (๑.๕) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น 
 (๑.๖) แผนชุมชน 
 ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นคํานึงถึง

สถานะทางการคลังของทองถิ่น  และความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ  มาประกอบการพิจารณาดวย 
(๒) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแกไขปญหาเกี่ยวกับ

การจัดทํารางแผนพัฒนา 
 ในการจัดทํารางแผนพัฒนา  ใหเทศบาล  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนตําบล  และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  นําปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชน
ที่จะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา  แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล  เมืองพัทยา  
องคการบริหารสวนตําบล  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  ใหเสนอปญหา  ความตองการ
ไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด  และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่ 

(๓) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน 

หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๔) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ  ๑๙  (๒) 
(๕) พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๖) แตงต้ังที่ปรึกษา  คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
(๗) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล  ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ 

ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม  วิเคราะหปญหา  ความตองการของประชาชนในทองถิ่น
และจัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดวย 

ขอ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  มีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนา
ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน  
และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ  ๑๙  (๑) 

ขอ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  คณะกรรมการสนับสนนุการจดัทาํแผน 
พัฒนาทองถ่ิน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตองมีกรรมการ
มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  แลวแตกรณีจึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

หมวด  ๒ 
ผูทรงคุณวุฒิ 

 
 

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

(๑) เปนผูมีความรูความสามารถ  ซ่ือสัตย  สุจริต  สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได 
(๒) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นนั้น 
(๓) เปนพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
(๔) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ที่ตนเปนกรรมการ 
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หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๕) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๖) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปและพนโทษมายังไมถึงหาป

นับถึงวันที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
ขอ ๑๔ ผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ขอ ๑๕ ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก  โดยย่ืนหนังสือตอประธานกรรมการที่ตนดํารงตําแหนง 
(๔) คณะกรรมการที่ผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงอยูเห็นวามีเหตุอันควรและมีมติจํานวนไมนอยกวา

สองในสามใหออก 
(๕) มีลักษณะตองหามตามขอ  ๑๓ 

หมวด  ๓ 
การจัดทําแผนพัฒนา 

 
 

ขอ ๑๖ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ที่เก่ียวของ  เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น  รับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็น
ที่เก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อนํามากําหนด 
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ  
และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  รวบรวมแนวทางและขอมูล  
นํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๔) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และประกาศใชแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 

ขอ ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาสามป  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
รวมทั้งสอดคลองกับปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตาง ๆ  และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปญหา  
ความตองการ  และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 
(๔) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการ 

บริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช 
แผนพัฒนาสามปตอไป 

ขอ ๑๘ แผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอน
งบประมาณประจําป 

ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปแลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
ในกรณีของเทศบาลผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได  เมื่อมีการขยายเวลา 

ใหแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  อํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสองใหเปนอํานาจ 

ของนายอําเภอแลวแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
ขอ ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทําหรือ

รวมจัดทํารางแผนพัฒนาได  โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
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หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๕) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๖) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปและพนโทษมายังไมถึงหาป

นับถึงวันที่ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ  เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
ขอ ๑๔ ผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ขอ ๑๕ ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก  โดยย่ืนหนังสือตอประธานกรรมการที่ตนดํารงตําแหนง 
(๔) คณะกรรมการที่ผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงอยูเห็นวามีเหตุอันควรและมีมติจํานวนไมนอยกวา

สองในสามใหออก 
(๕) มีลักษณะตองหามตามขอ  ๑๓ 

หมวด  ๓ 
การจัดทําแผนพัฒนา 

 
 

ขอ ๑๖ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ที่เก่ียวของ  เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น  รับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็น
ที่เก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อนํามากําหนด 
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ  
และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  รวบรวมแนวทางและขอมูล  
นํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๔) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และประกาศใชแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 

ขอ ๑๗ การจัดทําแผนพัฒนาสามป  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
รวมทั้งสอดคลองกับปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตาง ๆ  และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปญหา  
ความตองการ  และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 
(๔) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการ 

บริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช 
แผนพัฒนาสามปตอไป 

ขอ ๑๘ แผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอน
งบประมาณประจําป 

ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปแลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
ในกรณีของเทศบาลผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได  เมื่อมีการขยายเวลา 

ใหแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  อํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสองใหเปนอํานาจ 

ของนายอําเภอแลวแจงจังหวัดเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ 
ขอ ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทําหรือ

รวมจัดทํารางแผนพัฒนาได  โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 

19

IN_ok.indd   19 1/10/2562   15:43:25



หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ  เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น 

(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 
ขอ ๒๐ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทําหรือรวมจัดทํารางแผนพัฒนาดําเนินการ 

ตามข้ันตอนและวิธีการจัดทํารางแผนพัฒนาตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๔ 
การแกไข  การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

 
 

ขอ ๒๑ การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 
ขอ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี

ข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติม 

หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 
(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่เพิม่เติมหรือ 

เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ 
และประกาศใชตอไป 

ขอ ๒๓ การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพฒันา 
ที่เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพฒันา 
ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

(๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ที่เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใชตอไป 

หมวด  ๕ 
การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

 
 

ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว  และนําไปปฏิบติั  รวมทัง้แจง 
สภาทองถ่ิน  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอ  หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ  และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใช 
และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ 
รายจายประจําป  และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค 
ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 

ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมภิาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอืน่ ๆ   
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ  
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
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หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ  เพื่อเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น 

(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 
ขอ ๒๐ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทําหรือรวมจัดทํารางแผนพัฒนาดําเนินการ 

ตามข้ันตอนและวิธีการจัดทํารางแผนพัฒนาตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๔ 
การแกไข  การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

 
 

ขอ ๒๑ การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 
ขอ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป  ใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี

ข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติม 

หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 
(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใชแผนพัฒนาสามปที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่เพิม่เติมหรือ 

เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ 
และประกาศใชตอไป 

ขอ ๒๓ การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมี
ข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพฒันา 
ที่เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพฒันา 
ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

(๓) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ที่เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใชตอไป 

หมวด  ๕ 
การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 

 
 

ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว  และนําไปปฏิบติั  รวมทัง้แจง 
สภาทองถ่ิน  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอ  หนวยงาน 
ที่เก่ียวของ  และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใช 
และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ 
รายจายประจําป  และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค 
ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป 

ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมภิาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอืน่ ๆ   
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ  
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
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หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือภายใน 
สามสิบวันนับแตวันที่ต้ังงบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  
สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ  ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในปงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 

หมวด  ๖ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 

ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
ประกอบดวย 

(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลอืกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ

อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามขอ  ๒๘  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน   

เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประกาศผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  ภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ
หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด  ขอบขาย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ  เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(๒) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด  ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  

รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
เพื่อประเมินผลการรายงานผล  เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น 

(๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอย
ปละหนึ่งคร้ัง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๓๒ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปและแผนปฏิบัติการ  ที่มีอยูเดิมกอนวันที่ 
ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช  ใหมีผลใชไดตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

สมชาย  สุนทรวัฒน 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือภายใน 
สามสิบวันนับแตวันที่ต้ังงบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  
สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ  ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในปงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 

หมวด  ๖ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 

ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
ประกอบดวย 

(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๓) ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลอืกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ

อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามขอ  ๒๘  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน   

เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประกาศผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง  ภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ
หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด  ขอบขาย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ  เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(๒) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด  ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  

รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
เพื่อประเมินผลการรายงานผล  เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น 

(๕) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอย
ปละหนึ่งคร้ัง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๓๒ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามปและแผนปฏิบัติการ  ที่มีอยูเดิมกอนวันที่ 
ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช  ใหมีผลใชไดตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

สมชาย  สุนทรวัฒน 
รัฐมนตรีชวยวาการฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

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

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

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

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

“โครงการพัฒนา”  “การเพิ่มเติม”  และ“การเปล่ียนแปลง”  ในข้อ  ๔  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“แผนพัฒนา”  หมายความว่า  แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
“แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กําหนด  

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

“โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 

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

“(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยพิจารณาจาก 
 (ก) อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ

ต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 
 (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 

 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  โดยให้เน้นดําเนินการ 
ในยุทธศาสตร์ที่สําคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

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

สถานะทางการคลังของท้องถิ่น  และความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ  มาประกอบการพิจารณาด้วย   
(๒) ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ  

การจัดทําร่างแผนพัฒนา 
ในการจัดทําร่างแผนพัฒนา  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  

เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  นําปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  ท่ีเกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน  ที่จะดําเนนิการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพัทยา  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามอํานาจหน้าที่” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

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

“ข้อ  ๑๗  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

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

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล 
นํามาวิเคราะห์เพื่อจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแลว้เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
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 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

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

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

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

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

“โครงการพัฒนา”  “การเพิ่มเติม”  และ“การเปล่ียนแปลง”  ในข้อ  ๔  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“แผนพัฒนา”  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่กําหนด  

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

“โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 

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

“(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  โดยพิจารณาจาก 
 (ก) อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ

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

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

สถานะทางการคลังของท้องถ่ิน  และความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ  มาประกอบการพิจารณาด้วย   
(๒) ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับ  

การจัดทําร่างแผนพัฒนา 
ในการจัดทําร่างแผนพัฒนา  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  

เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  นําปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  ท่ีเกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน  ที่จะดําเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพัทยา  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามอํานาจหน้าที่” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๖  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

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

“ข้อ  ๑๗  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  ให้ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

ที่เก่ียวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนา
และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา 
จากหน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล 
นํามาวิเคราะห์เพื่อจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีแลว้เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
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(๔) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อไป” 

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

“ข้อ  ๑๘  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  กรณีเทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  เมืองพัทยา   
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้จัดทําหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
ก่อนปีงบประมาณถัดไป 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้จัดทําหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 
ก่อนปีงบประมาณถัดไป 

ให้นายอําเภอมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี   

ในกรณีของเทศบาลตําบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให้นายอําเภอก็ได้   
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามวรรคสาม  วรรคสี่ 

และวรรคห้าแล้ว  ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ” 
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา

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

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีได้  โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
(๓) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 
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เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ   
และประกาศใช้ต่อไป” 

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน   
ไม่ให้ดําเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง   

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๓  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

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

“ข้อ  ๒๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง   
ของแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” 

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

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

การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๒๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   

การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน   
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของข้อ  ๓๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๔) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อไป” 

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

“ข้อ  ๑๘  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  กรณีเทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  เมืองพัทยา   
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้จัดทําหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
ก่อนปีงบประมาณถัดไป 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้จัดทําหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 
ก่อนปีงบประมาณถัดไป 

ให้นายอําเภอมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

นอกจากวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี   

ในกรณีของเทศบาลตําบลผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจให้นายอําเภอก็ได้   
ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามวรรคสาม  วรรคสี่ 

และวรรคห้าแล้ว  ให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ” 
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา

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

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
(๓) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 

 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ   
และประกาศใช้ต่อไป” 

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน   
ไม่ให้ดําเนินการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง   

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๓  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

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

“ข้อ  ๒๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง   
ของแผนน้ัน  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี” 

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

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

การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของข้อ  ๒๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   

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

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน   
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของข้อ  ๓๐  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

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

ข้อ ๑๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการดําเนินงาน  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ที่มีอยู่เดิมหรือดําเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับได้
ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

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

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

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

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

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

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

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

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

“พนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  
พนักงานเมืองพัทยา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ  และกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

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

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๑

28

IN_ok.indd   28 1/10/2562   15:43:29



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

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

ข้อ ๑๕ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการดําเนินงาน  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ที่มีอยู่เดิมหรือดําเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับได้
ต่อไปจนกว่าจะมีแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

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

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

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

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

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

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

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

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

“พนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  
พนักงานเมืองพัทยา  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ  และกิจกรรม
สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

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

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๑
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“กรรมการตาม  (3)  (๔)  (๕)  และ  (6)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้” 

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

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

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

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   
“เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ   พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  
อ าเภอ  และจังหวัดทราบด้วย” 

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

“ข้อ  ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”   

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

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๑

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิน่ตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

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

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

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

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

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

ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน  (5)  ของข้อ  30  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๓
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“กรรมการตาม  (3)  (๔)  (๕)  และ  (6)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้” 

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

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

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

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548   
“เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ   พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  
อ าเภอ  และจังหวัดทราบด้วย” 

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

“ข้อ  ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”   

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

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิน่ตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

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

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

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

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

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

ข้อ ๑3 ให้ยกเลิกความใน  (5)  ของข้อ  30  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๓
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“(5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม  
และประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๕  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

(แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศทราบท่ัวกันวา เมื่อในรัชกาลแหงสมเด็จพระบรมชนกนาถ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ีข้ึนเม่ือพระพุทธศักราช ๒๔๔๐ และไดใชพระราชบัญญัตินั้นเปนแบบแผนวิธีปกครอง       
ท่ัวพระราชอาณาจักรอันอยูภายนอกจังหวัดกรุงเทพฯ มาจนบัดนี้พระราชบัญญัติอ่ืนๆ อันเนื่องดวยวิธี
ปกครองราษฎร ซึ่งตั้งข้ึนภายหลังตอมา ไดยึดพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีนี้เปนหลักอีกเปนอันมาก 
เพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี นับวาเปนพระราชบัญญัติสําคัญในการปกครอง      
พระราชอาณาจักรอยางหนึ่ง

ตั้งแตไดตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี ในพระพุทธศักราช ๒๔๔๐ มา         
วิธีปกครองพระราชอาณาจักรไดจัดการเปลี่ยนแปลงดําเนินมาโดยลําดับหลายอยาง ทรงพระราชดําริเห็นวา 
ถึงเวลาอันสมควรที่จะแกไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีใหตรงกับวิธีการปกครองที่เปนอยูทุกวันนี ้
จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแกไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ 
ของเดิมแหงใดท่ียังใชไดใหคงไว แหงใดท่ีเกาเกินกวาวิธีปกครองทุกวันนี้ก็แกไขใหตรงกับเวลา รวบรวม  
ตราเปนพระราชบัญญัติไวสืบไปดังนี้

หมวด ๑
วาดวยนามและการใชพระราชบัญญัติ

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี         
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศแลวใหใชท่ัวทุกมณฑล เวนแตในจังหวัด
กรุงเทพฯ ช้ันใน และเม่ือใชพระราชบัญญัตินี้แลวใหยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่          
รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ เสีย ใชพระราชบัญญัตินี้แทนสืบไป

(ไดมีประกาศลงวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๘ ใหใช พ.ร.บ. นี้ในเขตชั้นในกรุงเทพฯ) 
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“(5)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม  
และประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๕  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

(แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศทราบท่ัวกันวา เมื่อในรัชกาลแหงสมเด็จพระบรมชนกนาถ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ีข้ึนเม่ือพระพุทธศักราช ๒๔๔๐ และไดใชพระราชบัญญัตินั้นเปนแบบแผนวิธีปกครอง       
ท่ัวพระราชอาณาจักรอันอยูภายนอกจังหวัดกรุงเทพฯ มาจนบัดนี้พระราชบัญญัติอ่ืนๆ อันเนื่องดวยวิธี
ปกครองราษฎร ซึ่งตั้งข้ึนภายหลังตอมา ไดยึดพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีนี้เปนหลักอีกเปนอันมาก 
เพราะฉะนั้นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี นับวาเปนพระราชบัญญัติสําคัญในการปกครอง      
พระราชอาณาจักรอยางหนึ่ง

ตั้งแตไดตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี ในพระพุทธศักราช ๒๔๔๐ มา         
วิธีปกครองพระราชอาณาจักรไดจัดการเปลี่ยนแปลงดําเนินมาโดยลําดับหลายอยาง ทรงพระราชดําริเห็นวา 
ถึงเวลาอันสมควรที่จะแกไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีใหตรงกับวิธีการปกครองที่เปนอยูทุกวันนี ้
จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแกไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ 
ของเดิมแหงใดท่ียังใชไดใหคงไว แหงใดท่ีเกาเกินกวาวิธีปกครองทุกวันนี้ก็แกไขใหตรงกับเวลา รวบรวม  
ตราเปนพระราชบัญญัติไวสืบไปดังนี้

หมวด ๑
วาดวยนามและการใชพระราชบัญญัติ

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี         
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันประกาศแลวใหใชท่ัวทุกมณฑล เวนแตในจังหวัด
กรุงเทพฯ ช้ันใน และเม่ือใชพระราชบัญญัตินี้แลวใหยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่          
รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ เสีย ใชพระราชบัญญัตินี้แทนสืบไป

(ไดมีประกาศลงวันท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๘ ใหใช พ.ร.บ. นี้ในเขตชั้นในกรุงเทพฯ) 
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๒-- 

มาตรา ๓ บรรดาพระราชกําหนดกฎหมายแตกอน บทใดขอความขัดกับพระราชบัญญัตินี ้
ใหยกเลิกกฎหมายบทน้ันตั้งแตวันท่ีไดใชพระราชบัญญัตินี้ไป

การยกเลิกตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานันและผูชวยผูใหญบาน 
จะกระทํามิได
             (เพ่ิมเติมความวรรคสองของมาตรา ๓  โดยมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองท่ี  (ฉบับท่ี ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๒) 

มาตรา ๔ อํานาจหนาท่ีสมุหเทศาภิบาล ซึ่งกลาวตอไปในพระราชบัญญัตินี้สวนในมณฑล
กรุงเทพฯ ใหเปนอํานาจและหนาท่ีของเสนาบดีกระทรวงนครบาลหรือขาราชการผูใหญในกระทรวงนครบาล 
ซึ่งเสนาบดีกระทรวงนครบาลจะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหมีอํานาจหนาท่ีเฉพาะการนั้นๆ  
อีกประการหน่ึงความที่กลาวตอไปในพระราชบัญญัตินี้ แหงใดมีใจความวา สมุหเทศาภิบาลจะทําไดดวย
อนุมัติของเสนาบดีใจความอันนี้ไมตองใชในสวนมณฑลกรุงเทพฯ เพราะหนาท่ีสมุหเทศาภิบาลและเสนาบดี
ในสวนมณฑลกรุงเทพฯ รวมอยูในตําแหนงเสนาบดีกระทรวงนครบาล

(เม่ือไดประกาศรวมกระทรวงนครบาลกับกระทรวงมหาดไทยเขาดวยกันเปนกระทรวงเดียวเรียกวา
กระทรวงมหาดไทยแลวไดตั้งตําแหนงสมุหพระนครบาลทําหนาท่ีทํานองสมุหเทศาภิบาล ตอมาตําแหนงเหลานี้ไดลมเลิกไป
โดย พ.ร.บ. วาดวยระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๗๖ อํานาจหนาท่ีตกไปอยูแกขาหลวงประจําจังหวัด) 

มาตรา ๕ ใหเสนาบดีผูบัญชาการปกครองทองท่ีมีอํานาจท่ีจะตั้งกฎขอบังคับสําหรับจัดการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ถาและกฎนั้นไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตและประกาศในหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษาแลวก็ใหถือวาเปนเหมือนสวนหน่ึงในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖ ในการที่จะกําหนดเขตหมูบานและตําบลท้ังปวงในหัวเมืองใด ใหผูวาราชการเมือง
นั้นเม่ือไดอนุมัติของสมุหเทศาภิบาลแลว มีอํานาจท่ีจะกําหนดไดและการท่ีจะกําหนดเขตอําเภอนั้น          
ก็ใหสมุหเทศาภิบาลมีอํานาจท่ีจะกําหนดได เม่ือไดรับอนุมัติของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแลวฉะน้ัน   
สวนมณฑลกรุงเทพฯ เสนาบดีกระทรวงนครบาลกําหนดไดเด็ดขาด

หมวด ๒
วาดวยวิธีอธิบายศัพทที่ใชในพระราชบัญญัติ

มาตรา ๗ ศัพทวา “บาน” และ “เจาบาน” ซึ่งกลาวในพระราชบัญญัตินีใ้หพึงเขาใจดังนี้ 
ขอ ๑ ศัพทวา “บาน” นั้นหมายความวา เรือนหลังเดียวก็ตาม หลายหลังก็ตาม ซึ่งอยูในเขต

ท่ีมีเจาของเปนอิสระสวนหนึ่งนับในพระราชบัญญัตินี้วาบานหนึ่ง หองแถว และแพ หรือเรือชําซึ่งจอดประจํา
อยูท่ีใด ถามีเจาของหรือผูเชาครอบครองเปนอิสระตางหากหองหนึ่ง หลังหนึ่ง ลําหนึ่ง หรือหมูหนึ่ง        
ในเจาของหรือผูเชาคนหนึ่งน้ัน ก็นับวาบานหนึ่งเหมือนกัน

ขอ ๒ ศัพทวา “เจาบาน” นั้นหมายความวา ผูอยูปกครองบานซึ่งไดวามาแลวในขอกอน 
จะครอบครองดวยเปนเจาของก็ตาม ดวยเปนผูเชาก็ตาม ดวยเปนผูอาศัยโดยชอบดวยกฎหมายก็ตาม นับ
ตามพระราชบัญญัตินี้วาเปนเจาบาน

ขอ ๓ วัด โรงพยาบาล โรงทหาร โรงเรียน เรือนจํา ท่ีทําการไปรษณีย สถานีรถไฟ สถานท่ี
ตาง ๆ ของรัฐบาล อยูในความปกครองของหัวหนาในที่นั้นไมนับเปนบานตามพระราชบัญญัตินี้

๓ -- 

หมวด ๓
วาดวยลักษณะปกครองหมูบาน

ตอน ๑
การตั้งหมูบาน

มาตรา ๘ บานหลายบานอยูในทองท่ีอันหนึ่งซึ่งควรอยูในความปกครองอันเดียวกันได   
ใหจัดเปนหมูบานหนึ่ง ลักษณะที่กําหนดหมูบานตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือความสะดวกแกการปกครอง
เปนประมาณ คือ

ขอ ๑ ถาเปนที่มีคนอยูรวมกันมาก ถึงจํานวนบานนอย ใหถือเอาจํานวนคนเปนสําคัญ
ประมาณราว ๒๐๐ คน เปนหมูบานหนึ่ง

ขอ ๒ ถาเปนที่ผูคนตั้งบานเรือนอยูหางไกลกัน ถึงจํานวนคนจะนอย ถาและจํานวนบาน  
ไมต่ํากวา ๕ บานแลว จะจัดเปนหมูบานหนึ่งก็ได

ตอน ๒
การแตงตั้งผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน

การออกจากตําแหนงของผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน

(ชื่อของตอน ๒ เดิมยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๓ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี      
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖)

มาตรา ๙ ในหมูบานหนึ่งใหมีผูใหญบานคนหนึ่งและมีผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง 
หมูบานละสองคน เวนแตหมูบานใดมีความจําเปนตองมีมากกวาสองคน ใหขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย

ในหมูบานใด ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรใหมีผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ก็ให
มีไดตามจํานวนท่ีกระทรวงมหาดไทยจะเห็นสมควร

ผูใหญบานจะไดรับเงินเดือน แตมิใชจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน สวนผูชวย
ผู ใหญบานฝายรักษาความสงบและผูชวยผู ใหญบานฝายปกครอง จะได รับเงินตอบแทนตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

(ความในมาตรา ๙ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)      
พ.ศ. ๒๔๘๖ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ และขอ ๑ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๒ พ.ศ. ๒๕๑๕) 

มาตรา ๑๐ ผูใหญบานมีอํานาจหนาที่ปกครองบรรดาราษฎรท่ีอยูในเขตหมูบาน
(ความในมาตรา ๑๐ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖)
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๒-- 

มาตรา ๓ บรรดาพระราชกําหนดกฎหมายแตกอน บทใดขอความขัดกับพระราชบัญญัตินี้ 
ใหยกเลิกกฎหมายบทน้ันตั้งแตวันท่ีไดใชพระราชบัญญัตินี้ไป

การยกเลิกตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานันและผูชวยผูใหญบาน 
จะกระทํามิได
             (เพ่ิมเติมความวรรคสองของมาตรา ๓  โดยมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองท่ี  (ฉบับท่ี ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๒) 

มาตรา ๔ อํานาจหนาท่ีสมุหเทศาภิบาล ซึ่งกลาวตอไปในพระราชบัญญัตินี้สวนในมณฑล
กรุงเทพฯ ใหเปนอํานาจและหนาท่ีของเสนาบดีกระทรวงนครบาลหรือขาราชการผูใหญในกระทรวงนครบาล 
ซึ่งเสนาบดีกระทรวงนครบาลจะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหมีอํานาจหนาที่เฉพาะการนั้นๆ  
อีกประการหน่ึงความที่กลาวตอไปในพระราชบัญญัตินี้ แหงใดมีใจความวา สมุหเทศาภิบาลจะทําไดดวย
อนุมัติของเสนาบดีใจความอันนี้ไมตองใชในสวนมณฑลกรุงเทพฯ เพราะหนาที่สมุหเทศาภิบาลและเสนาบดี
ในสวนมณฑลกรุงเทพฯ รวมอยูในตําแหนงเสนาบดีกระทรวงนครบาล

(เม่ือไดประกาศรวมกระทรวงนครบาลกับกระทรวงมหาดไทยเขาดวยกันเปนกระทรวงเดียวเรียกวา
กระทรวงมหาดไทยแลวไดตั้งตําแหนงสมุหพระนครบาลทําหนาท่ีทํานองสมุหเทศาภิบาล ตอมาตําแหนงเหลานี้ไดลมเลิกไป
โดย พ.ร.บ. วาดวยระเบียบราชการบริหารแหงราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๔๗๖ อํานาจหนาท่ีตกไปอยูแกขาหลวงประจําจังหวัด) 

มาตรา ๕ ใหเสนาบดีผูบัญชาการปกครองทองท่ีมีอํานาจท่ีจะตั้งกฎขอบังคับสําหรับจัดการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ถาและกฎนั้นไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตและประกาศในหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษาแลวก็ใหถือวาเปนเหมือนสวนหน่ึงในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖ ในการที่จะกําหนดเขตหมูบานและตําบลทั้งปวงในหัวเมืองใด ใหผูวาราชการเมือง
นั้นเมื่อไดอนุมัติของสมุหเทศาภิบาลแลว มีอํานาจท่ีจะกําหนดไดและการที่จะกําหนดเขตอําเภอนั้น          
ก็ใหสมุหเทศาภิบาลมีอํานาจท่ีจะกําหนดได เม่ือไดรับอนุมัติของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแลวฉะน้ัน   
สวนมณฑลกรุงเทพฯ เสนาบดีกระทรวงนครบาลกําหนดไดเด็ดขาด

หมวด ๒
วาดวยวิธีอธิบายศัพทที่ใชในพระราชบัญญัติ

มาตรา ๗ ศัพทวา “บาน” และ “เจาบาน” ซึ่งกลาวในพระราชบัญญัตินีใ้หพึงเขาใจดังนี้ 
ขอ ๑ ศัพทวา “บาน” นั้นหมายความวา เรือนหลังเดียวก็ตาม หลายหลังก็ตาม ซึ่งอยูในเขต

ท่ีมีเจาของเปนอิสระสวนหนึ่งนับในพระราชบัญญัตินี้วาบานหนึ่ง หองแถว และแพ หรือเรือชําซึ่งจอดประจํา
อยูท่ีใด ถามีเจาของหรือผูเชาครอบครองเปนอิสระตางหากหองหนึ่ง หลังหนึ่ง ลําหนึ่ง หรือหมูหนึ่ง        
ในเจาของหรือผูเชาคนหนึ่งน้ัน ก็นับวาบานหนึ่งเหมือนกัน

ขอ ๒ ศัพทวา “เจาบาน” นั้นหมายความวา ผูอยูปกครองบานซ่ึงไดวามาแลวในขอกอน 
จะครอบครองดวยเปนเจาของก็ตาม ดวยเปนผูเชาก็ตาม ดวยเปนผูอาศัยโดยชอบดวยกฎหมายก็ตาม นับ
ตามพระราชบัญญัตินี้วาเปนเจาบาน

ขอ ๓ วัด โรงพยาบาล โรงทหาร โรงเรียน เรือนจํา ท่ีทําการไปรษณีย สถานีรถไฟ สถานท่ี
ตาง ๆ ของรัฐบาล อยูในความปกครองของหัวหนาในที่นั้นไมนับเปนบานตามพระราชบัญญัตินี้

๓ -- 

หมวด ๓
วาดวยลักษณะปกครองหมูบาน

ตอน ๑
การตั้งหมูบาน

มาตรา ๘ บานหลายบานอยูในทองท่ีอันหนึ่งซึ่งควรอยูในความปกครองอันเดียวกันได   
ใหจัดเปนหมูบานหนึ่ง ลักษณะที่กําหนดหมูบานตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือความสะดวกแกการปกครอง
เปนประมาณ คือ

ขอ ๑ ถาเปนที่มีคนอยูรวมกันมาก ถึงจํานวนบานนอย ใหถือเอาจํานวนคนเปนสําคัญ
ประมาณราว ๒๐๐ คน เปนหมูบานหนึ่ง

ขอ ๒ ถาเปนที่ผูคนตั้งบานเรือนอยูหางไกลกัน ถึงจํานวนคนจะนอย ถาและจํานวนบาน  
ไมต่ํากวา ๕ บานแลว จะจัดเปนหมูบานหนึ่งก็ได

ตอน ๒
การแตงตั้งผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน

การออกจากตําแหนงของผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน

(ชื่อของตอน ๒ เดิมยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๓ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี      
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖)

มาตรา ๙ ในหมูบานหนึ่งใหมีผูใหญบานคนหนึ่งและมีผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง 
หมูบานละสองคน เวนแตหมูบานใดมีความจําเปนตองมีมากกวาสองคน ใหขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย

ในหมูบานใด ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรใหมีผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ก็ให
มีไดตามจํานวนท่ีกระทรวงมหาดไทยจะเห็นสมควร

ผูใหญบานจะไดรับเงินเดือน แตมิใชจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน สวนผูชวย
ผู ใหญบานฝายรักษาความสงบและผูชวยผู ใหญบานฝายปกครอง จะได รับเงินตอบแทนตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

(ความในมาตรา ๙ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)      
พ.ศ. ๒๔๘๖ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ และขอ ๑ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๑๒ พ.ศ. ๒๕๑๕) 

มาตรา ๑๐ ผูใหญบานมีอํานาจหนาที่ปกครองบรรดาราษฎรท่ีอยูในเขตหมูบาน
(ความในมาตรา ๑๐ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖)
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มาตรา ๑๑ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันท่ี ๑ มกราคม ของปท่ีมีการเลือก
(๒) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูประจํา และมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการ

ทะเบียนราษฎร ในหมูบานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสามเดือนจนถึงวันเลือก
(ความในมาตรา ๑๑ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)      

พ.ศ. ๒๔๘๖ มาตรา ๓ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙ มาตรา ๓ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕ ความในมาตรา ๑๑ (๑) ยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๓ พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ทองท่ี (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

มาตรา ๑๒ ผูท่ีจะไดรับเลือกเปนผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) อายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณในวันรับเลือก
(๓) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจําและมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการ

ทะเบียนราษฎรในหมูบานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสองปจนถึงวันเลือกและเปนผูท่ีประกอบอาชีพเปน
หลักฐาน

(๔) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได วิกลจริต จิตฟนเฟอน    

ไมสมประกอบ ติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรคตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา

(๗) ไมเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ขาราชการการเมือง 
ขาราชการประจํา พนักงาน เจาหนาที่ หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือลูกจางของสวนราชการ หรือลูกจางของเอกชนซ่ึงมีหนาท่ีทํางานประจํา

(๘) ไมเปนผูมีอิทธิพลหรือเสียช่ือในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเส่ือมเสียในทางศีลธรรม
(๙) ไมเปนผู เคยถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะทุจริตตอหนาท่ี และยังไมพนกําหนดเวลาสิบปนับแตวัน
ถูกใหออก ปลดออก หรือไลออก

(๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไมพนกําหนดเวลาสิบปนับแตวันพนโทษ

- ๕ - 

(๑๑) ไมเปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําผิดเก่ียวกับกฎหมายวาดวยปาไม 
กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา กฎหมายวาดวยอุทยาน
แหงชาติ กฎหมายวาดวยศุลกากร กฎหมายวาดวยอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง   
และส่ิงเทียมอาวุธปน ในฐานความผิดเก่ียวกับอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดท่ีนายทะเบียนไม
อาจออกใบอนุญาตใหได กฎหมายวาดวยท่ีดิน ในฐานความผิดเก่ียวกับที่สาธารณประโยชน กฎหมายวาดวย
ยาเสพติด กฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง และกฎหมายวาดวยการพนัน ในฐานความผิดเปนเจามือหรือ     
เจาสํานัก

(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกใหออกจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๖) หรือ (๗) และยังไมพน
กําหนดเวลาสิบปนับแตวันถูกใหออก

(๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
แพทยประจําตําบล หรือผูชวยผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และยังไมพน
กําหนดเวลาสิบปนับแตวันถูกใหออก ปลดออก หรือไลออก

(๑๔) มีพ้ืนความรูไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ หรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบไมต่ํา
กวาการศึกษาภาคบังคับ เวนแตในทองท่ีใดไมอาจเลือกผูมีพ้ืนความรูดังกลาวได ผูวาราชการจังหวัดโดย
อนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเวนหรือผอนผันได

(๑๕) ไมเปนผูอยูในระหวางเสียสิทธิในกรณีท่ีไมไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือถูกเพิกถอน     
สิทธิเลือกตั้ง

 (ความในมาตรา ๑๒ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย มาตรา ๔  พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา ๔  พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหเพ่ิมเติม           
มาตรา ๑๒ (๑๕) โดยมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

มาตรา ๑๓ การเลือกผูใหญบานตองเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และใหกระทําโดย  
วิธีลับ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เพ่ือประโยชนในการเลือกผูใหญบาน ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจาก
เจาหนาท่ีของรัฐไมเกินสามคน และราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานในหมูบาน ซึ่งเปนท่ียอมรับนับถือของ
ราษฎรในหมูบานจํานวนไมนอยกวาสี่คนแตไมเกินเจ็ดคน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน

การแตงตั้งกรรมการ วิธีการเลือกประธานคณะกรรมการ และวิธีการตรวจสอบตามวรรคสอง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เม่ือราษฎรสวนใหญเลือกผูใดเปนผูใหญบานแลว ใหนายอําเภอออกคําสั่งเพ่ือแตงตั้งและ
ใหถือวาผูนั้นเปนผูใหญบานนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง ในกรณีท่ีผูรับเลือกมีคะแนนเสียงเทากัน ใหใชวิธี     
จับฉลาก ท้ังนี้ เม่ือนายอําเภอไดมีคําสั่งแตงตั้งผูใหญบานแลวใหรายงานใหผูวาราชการจังหวัดเพื่อออก
หนังสือสําคัญใหไวเปนหลักฐาน
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มาตรา ๑๑ ราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันท่ี ๑ มกราคม ของปท่ีมีการเลือก
(๒) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) ไมเปนคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๔) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูประจํา และมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการ

ทะเบียนราษฎร ในหมูบานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสามเดือนจนถึงวันเลือก
(ความในมาตรา ๑๑ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)      

พ.ศ. ๒๔๘๖ มาตรา ๓ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙ มาตรา ๓ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕ ความในมาตรา ๑๑ (๑) ยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๓ พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ทองท่ี (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

มาตรา ๑๒ ผูท่ีจะไดรับเลือกเปนผูใหญบานตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) อายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณในวันรับเลือก
(๓) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจําและมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการ

ทะเบียนราษฎรในหมูบานนั้นติดตอกันมาแลวไมนอยกวาสองปจนถึงวันเลือกและเปนผูท่ีประกอบอาชีพเปน
หลักฐาน

(๔) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๕) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได วิกลจริต จิตฟนเฟอน    

ไมสมประกอบ ติดยาเสพติดใหโทษ หรือเปนโรคตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา

(๗) ไมเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ขาราชการการเมือง 
ขาราชการประจํา พนักงาน เจาหนาที่ หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือลูกจางของสวนราชการ หรือลูกจางของเอกชนซ่ึงมีหนาที่ทํางานประจํา

(๘) ไมเปนผูมีอิทธิพลหรือเสียช่ือในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเส่ือมเสียในทางศีลธรรม
(๙) ไมเปนผู เคยถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพราะทุจริตตอหนาที่ และยังไมพนกําหนดเวลาสิบปนับแตวัน
ถูกใหออก ปลดออก หรือไลออก

(๑๐) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และยังไมพนกําหนดเวลาสิบปนับแตวันพนโทษ

- ๕ - 

(๑๑) ไมเปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําผิดเก่ียวกับกฎหมายวาดวยปาไม 
กฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ กฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา กฎหมายวาดวยอุทยาน
แหงชาติ กฎหมายวาดวยศุลกากร กฎหมายวาดวยอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง   
และส่ิงเทียมอาวุธปน ในฐานความผิดเก่ียวกับอาวุธปน เคร่ืองกระสุนปน หรือวัตถุระเบิดท่ีนายทะเบียนไม
อาจออกใบอนุญาตใหได กฎหมายวาดวยท่ีดิน ในฐานความผิดเก่ียวกับท่ีสาธารณประโยชน กฎหมายวาดวย
ยาเสพติด กฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง และกฎหมายวาดวยการพนัน ในฐานความผิดเปนเจามือหรือ     
เจาสํานัก

(๑๒) ไมเปนผูเคยถูกใหออกจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๖) หรือ (๗) และยังไมพน
กําหนดเวลาสิบปนับแตวันถูกใหออก

(๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน 
แพทยประจําตําบล หรือผูชวยผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และยังไมพน
กําหนดเวลาสิบปนับแตวันถูกใหออก ปลดออก หรือไลออก

(๑๔) มีพ้ืนความรูไมต่ํากวาการศึกษาภาคบังคับ หรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบไมต่ํา
กวาการศึกษาภาคบังคับ เวนแตในทองท่ีใดไมอาจเลือกผูมีพ้ืนความรูดังกลาวได ผูวาราชการจังหวัดโดย
อนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเวนหรือผอนผันได

(๑๕) ไมเปนผูอยูในระหวางเสียสิทธิในกรณีท่ีไมไปใชสิทธิเลือกตั้งหรือถูกเพิกถอน     
สิทธิเลือกตั้ง

 (ความในมาตรา ๑๒ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย มาตรา ๔  พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕  มาตรา ๔  พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหเพ่ิมเติม           
มาตรา ๑๒ (๑๕) โดยมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

มาตรา ๑๓ การเลือกผูใหญบานตองเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และใหกระทําโดย  
วิธีลับ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เพ่ือประโยชนในการเลือกผูใหญบาน ใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจาก
เจาหนาท่ีของรัฐไมเกินสามคน และราษฎรผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานในหมูบาน ซึ่งเปนท่ียอมรับนับถือของ
ราษฎรในหมูบานจํานวนไมนอยกวาสี่คนแตไมเกินเจ็ดคน เพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของผูสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน

การแตงตั้งกรรมการ วิธีการเลือกประธานคณะกรรมการ และวิธีการตรวจสอบตามวรรคสอง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เม่ือราษฎรสวนใหญเลือกผูใดเปนผูใหญบานแลว ใหนายอําเภอออกคําสั่งเพ่ือแตงตั้งและ
ใหถือวาผูนั้นเปนผูใหญบานนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง ในกรณีท่ีผูรับเลือกมีคะแนนเสียงเทากัน ใหใชวิธ ี    
จับฉลาก ท้ังนี้ เม่ือนายอําเภอไดมีคําสั่งแตงตั้งผูใหญบานแลวใหรายงานใหผูวาราชการจังหวัดเพื่อออก
หนังสือสําคัญใหไวเปนหลักฐาน
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ในกรณีท่ีมีการคัดคานวาผูซึ่งไดรับเลือกเปนผูใหญบานตามวรรคสี่ไดรับเลือกมาโดย     
ไมสุจริตและเท่ียงธรรม ใหนายอําเภอดําเนินการสอบสวน และถาผลการสอบสวนไดความตามที่มีผูคัดคาน
ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดและใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนงโดยเร็ว ท้ังนี้ ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันท่ีนายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้ง

การพนจากตําแหนงของผูใหญบานตามวรรคหา ไมกระทบกระเทือนกิจการท่ีผูใหญบาน  
ไดกระทําลงไปในขณะที่ดํารงตําแหนง

(ความในมาตรา ๑๓ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)      
พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙ เพ่ิมเติมวรรคหา โดยมาตรา ๕ พ.ร.บ.          
ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๑๑)        
พ.ศ. ๒๕๕๑)

มาตรา ๑๔ ผูใหญบานตองพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) มีอายุครบหกสิบป
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ เวนแตในกรณีท่ีไดรับอนุญาต

จากผูวาราชการจังหวัดใหลาอุปสมบทหรือบรรพชาตามประเพณี มิใหถือวามีลักษณะตองหามตาม     
มาตรา ๑๒ (๕)

(๓) ตาย
(๔) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก 

(๕) หมูบานที่ปกครองถูกยุบ
(๖) เมื่อราษฎรผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ ในหมูบานนั้น 

จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของราษฎรผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ ท้ังหมด เขาช่ือ
กันขอใหออกจากตําแหนง ในกรณีเชนนั้นใหนายอําเภอสั่งใหพนจากตําแหนง 

(๗) ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนง เม่ือไดรับรายงานการสอบสวนของ
นายอําเภอวาบกพรองในหนาที่ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง

(๘) ไปเสียจากหมูบานท่ีตนปกครองติดตอกันเกินสามเดือน เวนแตเมื่อมีเหตุอันสมควร
และไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ

(๙) ขาดการประชุมประจําเดือนของกํานัน ผูใหญบานที่นายอําเภอเรียกประชุมสามคร้ัง
ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร

(๑๐) ถูกปลดออกหรือไลออกจากตําแหนง เนื่องจากกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑๑) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งตองทําอยางนอยทุกหาปนับแตวันท่ีไดรับ

การแตงตั้ง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีท่ีผูใหญบานพนจากตําแหนงตาม (๘) ใหนายอําเภอรายงานใหผูวาราชการจังหวัด

ทราบโดยเร็วดวย

- ๗ -

หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตาม (๑๑) ตองกําหนดใหราษฎร     
ในหมูบานมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานดวย

(ความในมาตรา ๑๔ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๘)      
พ.ศ. ๒๕๓๒ เพ่ิมเติม (๑ ทวิ) โดยมาตรา ๖  พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๕    
พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑)

มาตรา ๑๕ ผูใหญบานและกํานันทองท่ีรวมกันพิจารณาคัดเลือกราษฎรซึ่งมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๖ เปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ

(ความในมาตรา ๑๕ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)      
พ.ศ. ๒๔๘๖ และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐)

มาตรา ๑๖ ผูมีสิทธิจะไดรับคัดเลือกเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง หรือผูชวย
ผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒

(ความในมาตรา ๑๖ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)      
พ.ศ. ๒๔๘๖ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙  (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๕ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒)

มาตรา ๑๗ เม่ือผูใดไดรับคัดเลือกเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบาน
ฝายรักษาความสงบ ใหกํานันรายงานไปยังนายอําเภอเพื่อออกหนังสือสําคัญไวเปนหลักฐานและใหถือวาผูนั้น
เปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบตั้งแตวันท่ีนายอําเภอ         
ออกหนังสือสําคัญ

(ความในมาตรา ๑๗ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)      
พ.ศ. ๒๔๘๖ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙  และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐)

มาตรา ๑๗ ทวิ ในหมูบานใดมีผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ผูวาราชการจังหวัด 
จะแตงตั้งใหผูชวยผูใหญบานฝายปกครองเปนผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบอีกตําแหนงหนึ่งก็ได 
สวนเงินคาตอบแทนใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

 (ความในมาตรา ๑๗ ทวิ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๔)      
พ.ศ. ๒๕๑๐ และประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี ๑๑๒ พ.ศ. ๒๕๑๕)

มาตรา ๑๘ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบอยูใน
ตําแหนงคราวละหาป

นอกจากออกจากตําแหนงตามวาระ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบาน 
ฝายรักษาความสงบตองออกจากตําแหนงเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ หรือ
เพราะเหตุเชนเดียวกับที่ผูใหญบานตองออกจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๒) ถึง (๗) 

ถาตําแหนงผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบวางลง 
ใหมีการคัดเลือกผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบแทน และใหนํา
ความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ผูซึ่งไดรับคัดเลือกตามวรรคสามอยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน
เม่ือผูใหญบานตองออกจากตําแหนงไมวาดวยเหตุใด ใหผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและ

ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบตองออกจากตําแหนงดวย
(ความในมาตรา ๑๘ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)      

พ.ศ. ๒๔๘๖ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๖ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒)
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ในกรณีท่ีมีการคัดคานวาผูซึ่งไดรับเลือกเปนผูใหญบานตามวรรคสี่ไดรับเลือกมาโดย     
ไมสุจริตและเท่ียงธรรม ใหนายอําเภอดําเนินการสอบสวน และถาผลการสอบสวนไดความตามที่มีผูคัดคาน
ใหรายงานผูวาราชการจังหวัดและใหผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนงโดยเร็ว ท้ังนี้ ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันท่ีนายอําเภอมีคําส่ังแตงตั้ง

การพนจากตําแหนงของผูใหญบานตามวรรคหา ไมกระทบกระเทือนกิจการท่ีผูใหญบาน  
ไดกระทําลงไปในขณะที่ดํารงตําแหนง

(ความในมาตรา ๑๓ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)      
พ.ศ. ๒๔๘๖ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙ เพ่ิมเติมวรรคหา โดยมาตรา ๕ พ.ร.บ.          
ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๑๑)        
พ.ศ. ๒๕๕๑)

มาตรา ๑๔ ผูใหญบานตองพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) มีอายุครบหกสิบป
(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ เวนแตในกรณีท่ีไดรับอนุญาต

จากผูวาราชการจังหวัดใหลาอุปสมบทหรือบรรพชาตามประเพณี มิใหถือวามีลักษณะตองหามตาม     
มาตรา ๑๒ (๕)

(๓) ตาย
(๔) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก 

(๕) หมูบานที่ปกครองถูกยุบ
(๖) เมื่อราษฎรผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ ในหมูบานนั้น 

จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของราษฎรผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ ท้ังหมด เขาช่ือ
กันขอใหออกจากตําแหนง ในกรณีเชนนั้นใหนายอําเภอสั่งใหพนจากตําแหนง 

(๗) ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนง เม่ือไดรับรายงานการสอบสวนของ
นายอําเภอวาบกพรองในหนาที่ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง

(๘) ไปเสียจากหมูบานท่ีตนปกครองติดตอกันเกินสามเดือน เวนแตเมื่อมีเหตุอันสมควร
และไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ

(๙) ขาดการประชุมประจําเดือนของกํานัน ผูใหญบานที่นายอําเภอเรียกประชุมสามคร้ัง
ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร

(๑๐) ถูกปลดออกหรือไลออกจากตําแหนง เนื่องจากกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑๑) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งตองทําอยางนอยทุกหาปนับแตวันท่ีไดรับ

การแตงตั้ง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีท่ีผูใหญบานพนจากตําแหนงตาม (๘) ใหนายอําเภอรายงานใหผูวาราชการจังหวัด

ทราบโดยเร็วดวย

- ๗ -

หลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตาม (๑๑) ตองกําหนดใหราษฎร     
ในหมูบานมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบานดวย

(ความในมาตรา ๑๔ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๘)      
พ.ศ. ๒๕๓๒ เพ่ิมเติม (๑ ทวิ) โดยมาตรา ๖  พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๕    
พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑)

มาตรา ๑๕ ผูใหญบานและกํานันทองท่ีรวมกันพิจารณาคัดเลือกราษฎรซึ่งมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๖ เปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ

(ความในมาตรา ๑๕ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)      
พ.ศ. ๒๔๘๖ และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐)

มาตรา ๑๖ ผูมีสิทธิจะไดรับคัดเลือกเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง หรือผูชวย
ผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒

(ความในมาตรา ๑๖ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)      
พ.ศ. ๒๔๘๖ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙  (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๕ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒)

มาตรา ๑๗ เม่ือผูใดไดรับคัดเลือกเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบาน
ฝายรักษาความสงบ ใหกํานันรายงานไปยังนายอําเภอเพื่อออกหนังสือสําคัญไวเปนหลักฐานและใหถือวาผูนั้น
เปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบตั้งแตวันท่ีนายอําเภอ         
ออกหนังสือสําคัญ

(ความในมาตรา ๑๗ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)      
พ.ศ. ๒๔๘๖ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙  และ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐)

มาตรา ๑๗ ทวิ ในหมูบานใดมีผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ผูวาราชการจังหวัด 
จะแตงตั้งใหผูชวยผูใหญบานฝายปกครองเปนผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบอีกตําแหนงหนึ่งก็ได 
สวนเงินคาตอบแทนใหเปนไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

 (ความในมาตรา ๑๗ ทวิ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๔)      
พ.ศ. ๒๕๑๐ และประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี ๑๑๒ พ.ศ. ๒๕๑๕)

มาตรา ๑๘ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบอยูใน
ตําแหนงคราวละหาป

นอกจากออกจากตําแหนงตามวาระ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบาน 
ฝายรักษาความสงบตองออกจากตําแหนงเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ หรือ
เพราะเหตุเชนเดียวกับที่ผูใหญบานตองออกจากตําแหนงตามมาตรา ๑๔ (๒) ถึง (๗) 

ถาตําแหนงผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบวางลง 
ใหมีการคัดเลือกผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบแทน และใหนํา
ความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ผูซึ่งไดรับคัดเลือกตามวรรคสามอยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน
เม่ือผูใหญบานตองออกจากตําแหนงไมวาดวยเหตุใด ใหผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและ

ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบตองออกจากตําแหนงดวย
(ความในมาตรา ๑๘ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)      

พ.ศ. ๒๔๘๖ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐ และมาตรา ๖ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒)
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มาตรา ๑๙ เม่ือปรากฏเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเลือกผูใหญบานข้ึนใหม
(๑) กรณีท่ีหมูบานใดมีจํานวนราษฎรเพ่ิมข้ึนไมวาดวยเหตุใดก็ตาม เมื่อกํานันและ

ผูใหญบานในตําบลนั้นปรึกษากันเห็นวา จํานวนราษฎรนั้นเกินกวาความสามารถของผูใหญบานคนเดียว    
จะดูแลปกครองใหเรียบรอยได ใหกํานันรายงานตอนายอําเภอเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นไปยังผูวา
ราชการจังหวัด ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควร ใหตั้งหมูบานข้ึนใหมและเลือกผูใหญบานเพ่ิมเติม
ข้ึนใหมได

(๒) กรณีท่ีผูใหญบานของหมูบานใดวางลง ใหเลือกผูใหญบานภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแตวันท่ีผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง

ในกรณีท่ีมีความจําเปนไมอาจจัดใหมีการเลือกผูใหญบานภายในกําหนดตาม (๒) ได     
ใหผูวาราชการจังหวัดขยายเวลาออกไปไดเทาที่จําเปน และในระหวางท่ียังมิไดมีการเลือกผูใหญบาน       
ผูวาราชการจังหวัดจะแตงตั้งผูใหญบานในตําบลนั้นคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนผูใหญบาน หรือจะแตงตั้ง
บุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ เปนผูรักษาการผูใหญบานจนกวาจะมี        
การเลือกผูใหญบานก็ได

(ความในขอ ๒ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)        
พ.ศ.๒๔๘๖ และมาตรา ๖ แหง  พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

มาตรา ๒๐ เมื่อผูใหญบานตองออกจากตําแหนงดวยเหตุประการใด ๆ เปนหนาที่ของ
กํานันนายตําบลนั้น จะตองเรียกหมายตั้งและสํามะโนครัวทะเบียนบัญชีท่ีไดทําข้ึนไวในหนาท่ีผูใหญบานนั้น
คืนมารักษาไว เมื่อผูใดรับตําแหนงเปนผูใหญบานแทน ก็ใหมอบสํามะโนครัวและทะเบียนบัญชีท้ังปวงให 
แตหมายตั้งนั้นกํานันตองรีบสงใหกรมการอําเภอ อนึ่งการท่ีจะเรียกคืนหมายตั้งและสํามะโนครัวทะเบียน
บัญชีท่ีไดกลาวมาในขอนี้ ถาขัดของประการใดกํานันตองรีบแจงความตอกรมการอําเภอ

มาตรา ๒๑ ถาผูใหญบานคนใดจะทําการในหนาท่ีไมไดในคร้ังหนึ่งคราวหน่ึงใหมอบหนาท่ี
ใหแกผูชวยผูใหญบานฝายปกครองคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาการแทนจนกวาผูใหญบานนั้นจะทําการใน
หนาท่ีได และรายงานใหกํานันทราบ ถาการมอบหนาที่นั้นเกินกวาสิบหาวัน ใหกํานันรายงานใหนายอําเภอ
ทราบดวย

(ความในมาตรา ๒๑ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๙ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐)

ตอน ๓
การตั้งหมูบานช่ัวคราว

มาตรา ๒๒ ถาในทองที่อําเภอใดมีราษฎรไปตั้งชุมนุมทําการหาเลี้ยงชีพแตในบางฤดู     
ถาและจํานวนราษฎรซึ่งไปตั้งทําการอยูมากพอสมควรจะจัดเปนหมูบานไดตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ีเพ่ือความสะดวกแกการปกครอง ก็ใหนายอําเภอประชุมราษฎรในหมูนั้นเลือกวาท่ีผูใหญบาน
คนหนึ่งหรือหลายคนตามควรแกกําหนดท่ีวาไวในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีนี้

- ๙ - 

มาตรา ๒๓ ผูซึ่งสมควรจะเปนวาท่ีผูใหญบานตามมาตรา ๒๒ ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ 
(๑๔)

(ความในมาตรา ๒๓ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๗ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒) 

มาตรา ๒๔ ผูใหญบานเชนนี้ใหเรียกวา วาท่ีผูใหญบาน เพราะเหตุท่ีเปนตําแหนงช่ัวคร้ัง
หนึ่งคราวหน่ึงแตมีอํานาจและหนาท่ีเทาผูใหญบานทุกประการ ถาราษฎรเลือกผูหนึ่งผูใดอันสมควรจะวาท่ี
ผูใหญบานได ก็ใหรายงานขอหมายต้ังตอผูวาราชการเมือง

มาตรา ๒๕ หมายตั้งวาที่ผูใหญบานนี้ใหผูวาราชการเมืองทําหมายพิเศษตั้ง เพื่อให
ปรากฏวาผูนั้นวาท่ีผูใหญบานตั้งแตเดือนนั้นเพียงเดือนนั้นเปนท่ีสุด ตามกําหนดฤดูกาลท่ีราษฎรจะตั้ง
ชุมนุมกันอยูในที่นั้น เม่ือราษฎรอพยพแยกยายกันไปแลว ก็ใหเปนอันส้ินตําแหนงและหนาที่ เม่ือถึงฤดูใหม
ก็ใหเลือกตั้งใหมอีกทุกคราวไป

มาตรา ๒๖ หมูบานท่ีจัดข้ึนช่ัวคราวนี้ ใหรวมอยูในกํานันนายตําบลซึ่งไดวากลาวทองท่ีนั้น
แตเดิม เวนไวแตถาทองท่ีเปนทองท่ีปาเปลี่ยวหางไกลจากกํานัน เม่ือมีจํานวนคนท่ีไปตั้งอยูมากผูวาราชการ
เมืองเห็นจําเปนจะตองมีกํานันขึ้นตางหาก ก็ใหเลือกและตั้งวาที่กํานันไดโดยทํานองตั้งวาที่ผูใหญบานตามที่
ไดกลาวมาแลว

ตอน ๔
หนาที่และอํานาจของผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน

(ความซึ่งเปนชื่อของตอน ๔ ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา ๑๐ แหง พ.ร.บ.ลักษณะ
ปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๑๐)

มาตรา ๒๗ ผูใหญบานทําหนาท่ีชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาท่ีและเปนหัวหนา
ราษฎรในหมูบานของตน และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย

(๑) อํานวยความเปนธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใหแก
ราษฎรในหมูบาน

(๒) สรางความสมานฉันทและความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูบาน รวมท้ังสงเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีในทองท่ี

(๓) ประสานหรืออํานวยความสะดวกแกราษฎรในหมูบานในการติดตอหรือรับบริการกับ
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น

(๔) รับฟงปญหาและนําความเดือดรอน ทุกขสุขและความตองการท่ีจําเปนของราษฎร   
ในหมูบาน แจงตอสวนราชการ หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหการแกไขหรือชวยเหลือ

(๕) ใหการสนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีหรือการ
ใหบริการของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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มาตรา ๑๙ เม่ือปรากฏเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหเลือกผูใหญบานข้ึนใหม
(๑) กรณีท่ีหมูบานใดมีจํานวนราษฎรเพ่ิมข้ึนไมวาดวยเหตุใดก็ตาม เมื่อกํานันและ

ผูใหญบานในตําบลนั้นปรึกษากันเห็นวา จํานวนราษฎรนั้นเกินกวาความสามารถของผูใหญบานคนเดียว    
จะดูแลปกครองใหเรียบรอยได ใหกํานันรายงานตอนายอําเภอเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นไปยังผูวา
ราชการจังหวัด ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควร ใหตั้งหมูบานข้ึนใหมและเลือกผูใหญบานเพ่ิมเติม
ข้ึนใหมได

(๒) กรณีท่ีผูใหญบานของหมูบานใดวางลง ใหเลือกผูใหญบานภายในกําหนดสามสิบวัน
นับแตวันท่ีผูใหญบานของหมูบานนั้นวางลง

ในกรณีท่ีมีความจําเปนไมอาจจัดใหมีการเลือกผูใหญบานภายในกําหนดตาม (๒) ได     
ใหผูวาราชการจังหวัดขยายเวลาออกไปไดเทาที่จําเปน และในระหวางที่ยังมิไดมีการเลือกผูใหญบาน       
ผูวาราชการจังหวัดจะแตงตั้งผูใหญบานในตําบลนั้นคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนผูใหญบาน หรือจะแตงตั้ง
บุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ เปนผูรักษาการผูใหญบานจนกวาจะมี        
การเลือกผูใหญบานก็ได

(ความในขอ ๒ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)        
พ.ศ.๒๔๘๖ และมาตรา ๖ แหง  พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

มาตรา ๒๐ เมื่อผูใหญบานตองออกจากตําแหนงดวยเหตุประการใด ๆ เปนหนาที่ของ
กํานันนายตําบลนั้น จะตองเรียกหมายตั้งและสํามะโนครัวทะเบียนบัญชีท่ีไดทําข้ึนไวในหนาที่ผูใหญบานนั้น
คืนมารักษาไว เมื่อผูใดรับตําแหนงเปนผูใหญบานแทน ก็ใหมอบสํามะโนครัวและทะเบียนบัญชีท้ังปวงให 
แตหมายตั้งนั้นกํานันตองรีบสงใหกรมการอําเภอ อนึ่งการท่ีจะเรียกคืนหมายต้ังและสํามะโนครัวทะเบียน
บัญชีท่ีไดกลาวมาในขอนี้ ถาขัดของประการใดกํานันตองรีบแจงความตอกรมการอําเภอ

มาตรา ๒๑ ถาผูใหญบานคนใดจะทําการในหนาที่ไมไดในคร้ังหนึ่งคราวหน่ึงใหมอบหนาท่ี
ใหแกผูชวยผูใหญบานฝายปกครองคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาการแทนจนกวาผูใหญบานนั้นจะทําการใน
หนาท่ีได และรายงานใหกํานันทราบ ถาการมอบหนาที่นั้นเกินกวาสิบหาวัน ใหกํานันรายงานใหนายอําเภอ
ทราบดวย

(ความในมาตรา ๒๑ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๙ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐)

ตอน ๓
การตั้งหมูบานช่ัวคราว

มาตรา ๒๒ ถาในทองที่อําเภอใดมีราษฎรไปตั้งชุมนุมทําการหาเลี้ยงชีพแตในบางฤดู     
ถาและจํานวนราษฎรซึ่งไปตั้งทําการอยูมากพอสมควรจะจัดเปนหมูบานไดตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ีเพ่ือความสะดวกแกการปกครอง ก็ใหนายอําเภอประชุมราษฎรในหมูนั้นเลือกวาที่ผูใหญบาน
คนหนึ่งหรือหลายคนตามควรแกกําหนดท่ีวาไวในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ีนี้

- ๙ - 

มาตรา ๒๓ ผูซึ่งสมควรจะเปนวาท่ีผูใหญบานตามมาตรา ๒๒ ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) และ 
(๑๔)

(ความในมาตรา ๒๓ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๗ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒) 

มาตรา ๒๔ ผูใหญบานเชนนี้ใหเรียกวา วาท่ีผูใหญบาน เพราะเหตุท่ีเปนตําแหนงช่ัวคร้ัง
หนึ่งคราวหน่ึงแตมีอํานาจและหนาท่ีเทาผูใหญบานทุกประการ ถาราษฎรเลือกผูหนึ่งผูใดอันสมควรจะวาท่ี
ผูใหญบานได ก็ใหรายงานขอหมายต้ังตอผูวาราชการเมือง

มาตรา ๒๕ หมายตั้งวาที่ผูใหญบานนี้ใหผูวาราชการเมืองทําหมายพิเศษตั้ง เพื่อให
ปรากฏวาผูนั้นวาท่ีผูใหญบานตั้งแตเดือนนั้นเพียงเดือนนั้นเปนท่ีสุด ตามกําหนดฤดูกาลท่ีราษฎรจะตั้ง
ชุมนุมกันอยูในที่นั้น เม่ือราษฎรอพยพแยกยายกันไปแลว ก็ใหเปนอันส้ินตําแหนงและหนาท่ี เม่ือถึงฤดูใหม
ก็ใหเลือกตั้งใหมอีกทุกคราวไป

มาตรา ๒๖ หมูบานท่ีจัดข้ึนช่ัวคราวนี้ ใหรวมอยูในกํานันนายตําบลซึ่งไดวากลาวทองท่ีนั้น
แตเดิม เวนไวแตถาทองท่ีเปนทองท่ีปาเปลี่ยวหางไกลจากกํานัน เม่ือมีจํานวนคนท่ีไปตั้งอยูมากผูวาราชการ
เมืองเห็นจําเปนจะตองมีกํานันขึ้นตางหาก ก็ใหเลือกและตั้งวาท่ีกํานันไดโดยทํานองตั้งวาท่ีผูใหญบานตามที่
ไดกลาวมาแลว

ตอน ๔
หนาที่และอํานาจของผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน

(ความซึ่งเปนชื่อของตอน ๔ ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา ๑๐ แหง พ.ร.บ.ลักษณะ
ปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๑๐)

มาตรา ๒๗ ผูใหญบานทําหนาท่ีชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติหนาท่ีและเปนหัวหนา
ราษฎรในหมูบานของตน และมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย

(๑) อํานวยความเปนธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใหแก
ราษฎรในหมูบาน

(๒) สรางความสมานฉันทและความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูบาน รวมท้ังสงเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีในทองท่ี

(๓) ประสานหรืออํานวยความสะดวกแกราษฎรในหมูบานในการติดตอหรือรับบริการกับ
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น

(๔) รับฟงปญหาและนําความเดือดรอน ทุกขสุขและความตองการท่ีจําเปนของราษฎร   
ในหมูบาน แจงตอสวนราชการ หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหการแกไขหรือชวยเหลือ

(๕) ใหการสนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ีหรือการ
ใหบริการของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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- ๑๐ - 

(๖) ควบคุมดูแลราษฎรในหมูบานใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ โดยกระทําตนใหเปนตัวอยางแกราษฎรตามที่ทางราชการไดแนะนํา

(๗) อบรมหรือช้ีแจงใหราษฎรมีความรูความเขาใจในขอราชการ กฎหมาย หรือระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมไดตามสมควร

(๘) แจงใหราษฎรใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณประโยชนเพ่ือบําบัดปดปอง
ภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดท้ังการชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย

(๙) จัดใหมีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมูบานเปนประจําอยางนอยเดือนละ  
หนึ่งคร้ัง

(๑๐) ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณท่ีไมปกติซึ่งเกิดข้ึน
ในหมูบานใหกํานันทราบ พรอมท้ังรายงานตอนายอําเภอดวย

 (๑๑) ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หรือตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม หนวยงานอ่ืนของรัฐ ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอมอบหมาย

(ความในมาตรา ๒๗ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๗ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

มาตรา ๒๘ ผูใหญบานมีหนาที่และอํานาจในการที่เก่ียวดวยความอาญาดังตอไปนี้ คือ
ขอ ๑ เม่ือทราบขาววามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึน หรือสงสัยวาไดเกิดข้ึนในหมูบาน

ของตน ตองแจงความตอกํานันนายตําบลใหทราบ
ขอ ๒ เม่ือทราบขาววามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึน หรือสงสัยวาไดเกิดข้ึนในหมูบานท่ี

ใกลเคียง ตองแจงความตอผูใหญบานหมูบานนั้นใหทราบ
ขอ ๓ เม่ือตรวจพบของกลางที่ผูท่ีกระทําผิดกฎหมายมีอยูก็ดี หรือส่ิงของที่สงสัยวาไดมา

โดยการกระทําผิดกฎหมาย หรือเปนส่ิงของสําหรับใชในการกระทําผิดกฎหมายก็ดี ใหจับส่ิงของนั้นไวและ
รีบนําสงตอกํานันนายตําบล

ขอ ๔ เมื่อปรากฏวาผูใดกําลังกระทําผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยวา เปนผูที่ได
กระทําผิดกฎหมายก็ดี ใหจับตัวผูนั้นไวและรีบนําสงตอกํานันนายตําบล

ขอ ๕ ถามีหมายหรือมีคําสั่งตามหนาที่ราชการ ใหจับผูใดในหมูบานนั้น เปนหนาที่ของ
ผูใหญบานที่จะจับผูนั้นและรีบสงตอกํานัน หรือกรมการอําเภอตามสมควร

ขอ ๖ เมื่อเจาพนักงานผูมีหนาที่ออกหมายสั่งใหคนหรือใหยึด ผูใหญบานตองจัดการให
เปนไปตามหมาย

มาตรา ๒๘ ทวิ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(๑) ชวยเหลือผูใหญบานปฏิบัติกิจการตามอํานาจหนาท่ีของผูใหญบานเทาท่ีไดรับ

มอบหมายจากผูใหญบานใหกระทํา
(๒) เสนอขอแนะนําและใหคําปรึกษาตอผูใหญบาน ในกิจการท่ีผูใหญบานมีอํานาจหนาท่ี
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้
(๑) ตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน

- ๑๑ - 

(๒) ถารูเห็นหรือทราบวาเหตุการณอันใดเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนในหมูบานเกี่ยวกับความ
สงบเรียบรอย ใหนําความแจงตอผูใหญบาน

ถาเหตุการณตามวรรคหนึ่งเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนในหมูบานใกลเคียง ใหนําความแจงตอ
ผูใหญบานในทองท่ีนั้นและรายงานใหผูใหญบานของตนทราบ

(๓) ถามีคนจรเขามาในหมูบานและสงสัยวาไมไดมาโดยสุจริต ใหนําตัวสงผูใหญบาน
(๔) เม่ือมีเหตุรายเกิดข้ึนในหมูบาน ตองระงับเหตุ ปราบปราม ติดตามจับผูรายโดยเต็ม

กําลัง
(๕) เม่ือตรวจพบหรือตามจับไดส่ิงของใดท่ีมีไวเปนความผิดหรือไดใชหรือมีไวเพ่ือใชใน

การกระทําความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด ใหรีบนําสงผูใหญบาน
 (๖) เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูใดไดกระทําความผิดและกําลังจะหลบหนีใหควบคุมตัวสง

ผูใหญบาน
(๗) ปฏิบัติตามคําสั่งของผูใหญบาน ซึ่งส่ังการโดยชอบดวยกฎหมาย
(ความในมาตรา ๒๘ ทวิ บัญญัติเพ่ิมโดยมาตรา ๗ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี๒)        

พ.ศ. ๒๔๘๖ ตอมาถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๑๑ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๔)     
พ.ศ. ๒๕๑๐) 

มาตรา ๒๘ ตรี ในหมูบานหนึ่งใหมีคณะกรรมการหมูบานประกอบดวย ผูใหญบาน      
เปนประธาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีภูมิลําเนาในหมูบาน ผูนําหรือ
ผูแทนกลุมหรือองคกรในหมูบาน เปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนง และกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจากผูซึ่งราษฎรในหมูบานเลือกเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา
สองคน แตไมเกินสิบคน 

คณะกรรมการหมูบานมีหนาท่ีชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษาแกผูใหญบาน เก่ียวกับ
กิจการอันเปนอํานาจหนาท่ีผูใหญบาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน          
ของทางราชการ หรือท่ีนายอําเภอมอบหมาย หรือท่ีผูใหญบานรองขอ

ใหคณะกรรมการหมูบานเปนองคกรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนา
หมูบาน และบริหารจัดการกิจกรรมท่ีดําเนินงานในหมูบานรวมกับองคกรอ่ืนทุกภาคสวน

ผูนําหรือผูแทนกลุมหรือองคกรใดจะมีสิทธิเปนกรรมการหมูบานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน
วิธีการเลือกและการแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ และการปฏิบัติหนาท่ี การประชุม และการวินิจฉัยช้ีขาด ของคณะกรรมการหมูบานใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมูบาน ใหกระทรวงมหาดไทยจายเปนเงิน
อุดหนุน ใหตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

(ความในมาตรา ๒๘ ตรี  ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๘ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ทองท่ี (ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๑)
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- ๑๐ - 

(๖) ควบคุมดูแลราษฎรในหมูบานใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ โดยกระทําตนใหเปนตัวอยางแกราษฎรตามท่ีทางราชการไดแนะนํา

(๗) อบรมหรือช้ีแจงใหราษฎรมีความรูความเขาใจในขอราชการ กฎหมาย หรือระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ ในการนี้ สามารถเรียกราษฎรมาประชุมไดตามสมควร

(๘) แจงใหราษฎรใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณประโยชนเพ่ือบําบัดปดปอง
ภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดท้ังการชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย

(๙) จัดใหมีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมูบานเปนประจําอยางนอยเดือนละ  
หนึ่งคร้ัง

(๑๐) ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณท่ีไมปกติซึ่งเกิดข้ึน
ในหมูบานใหกํานันทราบ พรอมท้ังรายงานตอนายอําเภอดวย

 (๑๑) ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หรือตามท่ีกระทรวง ทบวง กรม หนวยงานอ่ืนของรัฐ ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอมอบหมาย

(ความในมาตรา ๒๗ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๗ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

มาตรา ๒๘ ผูใหญบานมีหนาที่และอํานาจในการที่เก่ียวดวยความอาญาดังตอไปนี้ คือ
ขอ ๑ เม่ือทราบขาววามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึน หรือสงสัยวาไดเกิดข้ึนในหมูบาน

ของตน ตองแจงความตอกํานันนายตําบลใหทราบ
ขอ ๒ เม่ือทราบขาววามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดข้ึน หรือสงสัยวาไดเกิดข้ึนในหมูบานท่ี

ใกลเคียง ตองแจงความตอผูใหญบานหมูบานนั้นใหทราบ
ขอ ๓ เม่ือตรวจพบของกลางที่ผูท่ีกระทําผิดกฎหมายมีอยูก็ดี หรือส่ิงของที่สงสัยวาไดมา

โดยการกระทําผิดกฎหมาย หรือเปนส่ิงของสําหรับใชในการกระทําผิดกฎหมายก็ดี ใหจับส่ิงของนั้นไวและ
รีบนําสงตอกํานันนายตําบล

ขอ ๔ เมื่อปรากฏวาผูใดกําลังกระทําผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยวา เปนผูที่ได
กระทําผิดกฎหมายก็ดี ใหจับตัวผูนั้นไวและรีบนําสงตอกํานันนายตําบล

ขอ ๕ ถามีหมายหรือมีคําสั่งตามหนาที่ราชการ ใหจับผูใดในหมูบานนั้น เปนหนาที่ของ
ผูใหญบานที่จะจับผูนั้นและรีบสงตอกํานัน หรือกรมการอําเภอตามสมควร

ขอ ๖ เมื่อเจาพนักงานผูมีหนาที่ออกหมายสั่งใหคนหรือใหยึด ผูใหญบานตองจัดการให
เปนไปตามหมาย

มาตรา ๒๘ ทวิ ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ชวยเหลือผูใหญบานปฏิบัติกิจการตามอํานาจหนาท่ีของผูใหญบานเทาท่ีไดรับ

มอบหมายจากผูใหญบานใหกระทํา
(๒) เสนอขอแนะนําและใหคําปรึกษาตอผูใหญบาน ในกิจการท่ีผูใหญบานมีอํานาจหนาที่
ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน

- ๑๑ - 

(๒) ถารูเห็นหรือทราบวาเหตุการณอันใดเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนในหมูบานเกี่ยวกับความ
สงบเรียบรอย ใหนําความแจงตอผูใหญบาน

ถาเหตุการณตามวรรคหนึ่งเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนในหมูบานใกลเคียง ใหนําความแจงตอ
ผูใหญบานในทองท่ีนั้นและรายงานใหผูใหญบานของตนทราบ

(๓) ถามีคนจรเขามาในหมูบานและสงสัยวาไมไดมาโดยสุจริต ใหนําตัวสงผูใหญบาน
(๔) เม่ือมีเหตุรายเกิดข้ึนในหมูบาน ตองระงับเหตุ ปราบปราม ติดตามจับผูรายโดยเต็ม

กําลัง
(๕) เม่ือตรวจพบหรือตามจับไดส่ิงของใดท่ีมีไวเปนความผิดหรือไดใชหรือมีไวเพ่ือใชใน

การกระทําความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด ใหรีบนําสงผูใหญบาน
 (๖) เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูใดไดกระทําความผิดและกําลังจะหลบหนีใหควบคุมตัวสง

ผูใหญบาน
(๗) ปฏิบัติตามคําสั่งของผูใหญบาน ซึ่งส่ังการโดยชอบดวยกฎหมาย
(ความในมาตรา ๒๘ ทวิ บัญญัติเพ่ิมโดยมาตรา ๗ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี๒)        

พ.ศ. ๒๔๘๖ ตอมาถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๑๑ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๔)     
พ.ศ. ๒๕๑๐) 

มาตรา ๒๘ ตรี ในหมูบานหนึ่งใหมีคณะกรรมการหมูบานประกอบดวย ผูใหญบาน      
เปนประธาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีภูมิลําเนาในหมูบาน ผูนําหรือ
ผูแทนกลุมหรือองคกรในหมูบาน เปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนง และกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจากผูซึ่งราษฎรในหมูบานเลือกเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา
สองคน แตไมเกินสิบคน 

คณะกรรมการหมูบานมีหนาท่ีชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษาแกผูใหญบาน เก่ียวกับ
กิจการอันเปนอํานาจหนาท่ีผูใหญบาน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน          
ของทางราชการ หรือท่ีนายอําเภอมอบหมาย หรือท่ีผูใหญบานรองขอ

ใหคณะกรรมการหมูบานเปนองคกรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนา
หมูบาน และบริหารจัดการกิจกรรมท่ีดําเนินงานในหมูบานรวมกับองคกรอ่ืนทุกภาคสวน

ผูนําหรือผูแทนกลุมหรือองคกรใดจะมีสิทธิเปนกรรมการหมูบานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน
วิธีการเลือกและการแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ และการปฏิบัติหนาท่ี การประชุม และการวินิจฉัยช้ีขาด ของคณะกรรมการหมูบานใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมูบาน ใหกระทรวงมหาดไทยจายเปนเงิน
อุดหนุน ใหตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

(ความในมาตรา ๒๘ ตรี  ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๘ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ทองท่ี (ฉบับท่ี ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๑)
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๑๒ -- 
 

มาตรา ๒๘ จัตวา ในการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบรอย ใหผูใหญบาน
และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบใชอาวุธปนของทางราชการได

การเก็บรักษาและการใชอาวุธปนใหเปนไปตามขอบังคับของกระทรวงมหาดไทย
(ความในมาตรา ๒๘ จัตวา บัญญัติเพ่ิมโดยมาตรา ๑๓ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๔๘๖)

หมวด ๔
วาดวยลักษณะปกครองตําบล

ตอน ๑
การตั้งตําบล

มาตรา ๒๙ หลายหมูบานรวมกันราว ๒๐ หมูบาน ใหจัดเปนตําบลหนึ่ง และเมื่อ
สมุหเทศาภิบาลเห็นชอบดวยแลว ใหผูวาราชการเมืองกําหนดหมายเขตตําบลนั้นใหทราบไดโดยชัดวา
เพียงใดทุกดาน ถาที่หมายเขตไมมีลําหวย, หนอง, คลอง, บึง, บาง หรือส่ิงใดเปนสําคัญก็ใหจัดใหมีหลัก
ปกหมายเขตไวเปนสําคัญ

มาตรา ๒๙ ทวิ ในตําบลหนึ่งใหมีกํานันคนหนึ่ง มีอํานาจหนาที่ปกครองราษฎรที่อยูใน 
เขตตําบลนั้น กํานันจะไดรับเงินเดือนแตมิใชจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน

ในตําบลหนึ่งใหมีคณะกรรมการตําบลคณะหนึ่ง มีหนาท่ีเสนอขอแนะนําและใหคําปรึกษา
ตอกํานันเกี่ยวกับกิจการท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของกํานัน

คณะกรรมการตําบลประกอบดวยกํานันทองท่ี ผูใหญบานทุกหมูบานในตําบล และแพทย
ประจําตําบล เปนกรรมการตําบลโดยตําแหนง และครูประชาบาลในตําบลหนึ่งคน กรรมการหมูบาน
ผูทรงคุณวุฒิหมูบานละหนึ่งคน เปนกรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิ โดยนายอําเภอเปนผูคัดเลือกแลวรายงาน
ไปยังผูวาราชการจังหวัด เพ่ือออกหนังสือสําคัญใหไวเปนหลักฐานและใหถือวาผูนั้นเปนกรรมการตําบล
ผูทรงคุณวุฒิตั้งแตวันท่ีผูวาราชการจังหวัดออกหนังสือสําคัญ

กรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละหาป
นอกจากออกจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิตองออกจากตําแหนง

เพราะพนจากตําแหนงครูประชาบาลหรือกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ
ถาตําแหนงกรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิวางลง ใหมีการคัดเลือกข้ึนแทนใหเต็มตําแหนง   

ท่ีวางและใหอยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน

- ๑๓ - 

การคัดเลือกกรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิข้ึนแทนตําแหนงที่วาง ใหกระทําภายในหกสิบวัน
นับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวาง ถาตําแหนงนั้นวางลงกอนถึงกําหนดออกตามวาระไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน   
จะไมคัดเลือกข้ึนแทนก็ได

(ความในมาตรา ๒๙ ทวิ บัญญัติเพ่ิมโดยมาตรา ๘ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)        
พ.ศ. ๒๔๘๖ ตอมาถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา ๑๔ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๔)     
พ.ศ. ๒๕๑๐)

มาตรา ๒๙ ตรี ในการประชุมคณะกรรมการตําบล ตองมีกรรมการตําบลมาประชุมไมนอย
กวากึ่งจํานวน จึงจะเปนองคประชุม ใหกํานันเปนประธาน การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด

(ความในมาตรา ๒๙ ตรี บัญญัติเพ่ิมโดยมาตรา ๘ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)        
พ.ศ. ๒๔๘๖ ตอมาถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๑๕ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๔)     
พ.ศ. ๒๕๑๐)

ตอน ๒
การตั้งกํานันและกํานันออกจากตําแหนง

มาตรา ๓๐ ใหนายอําเภอเปนประธานประชุมผูใหญบานในตําบลนั้น เพื่อปรึกษาหารือ
คัดเลือกผูใหญบานคนหนึ่งในตําบลนั้นข้ึนเปนกํานัน เม่ือผูใหญบานท่ีมาประชุมเห็นชอบคัดเลือกผูใดแลว
ใหนายอําเภอคัดเลือกผูนั้นเปนกํานัน

ในกรณีท่ีมีผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนกํานันมากกวาหนึ่งคน ใหนายอําเภอจัดใหมี   
การออกเสียงลงคะแนน เม่ือผูใหญบานคนใดไดรับคะแนนเสียงสูงสุดใหนายอําเภอคัดเลือกผูนั้นเปนกํานัน 
ในกรณีท่ีไดรับคะแนนเสียงเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก

การลงคะแนนตองเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และใหกระทําโดยวิธีลับตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เม่ือคัดเลือกผูใดเปนกํานันตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหนายอําเภอรายงานไปยัง
ผูวาราชการจังหวัดเพ่ือออกหนังสือสําคัญใหไวเปนหลักฐาน

การประชุมผูใหญบานตามวรรคหนึ่งตองมีผูใหญบานมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูใหญบานทั้งหมดที่มีอยูในตําบลนั้น จึงเปนองคประชุม

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหาและวรรคหกของมาตรา ๑๓ มาใชบังคับกับการเลือกกํานันดวย
โดยอนุโลม

(ความในมาตรา ๓๐ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย มาตรา ๙ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑) 
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๑๒ -- 
 

มาตรา ๒๘ จัตวา ในการปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบรอย ใหผูใหญบาน
และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบใชอาวุธปนของทางราชการได

การเก็บรักษาและการใชอาวุธปนใหเปนไปตามขอบังคับของกระทรวงมหาดไทย
(ความในมาตรา ๒๘ จัตวา บัญญัติเพ่ิมโดยมาตรา ๑๓ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๔๘๖)

หมวด ๔
วาดวยลักษณะปกครองตําบล

ตอน ๑
การตั้งตําบล

มาตรา ๒๙ หลายหมูบานรวมกันราว ๒๐ หมูบาน ใหจัดเปนตําบลหนึ่ง และเมื่อ
สมุหเทศาภิบาลเห็นชอบดวยแลว ใหผูวาราชการเมืองกําหนดหมายเขตตําบลนั้นใหทราบไดโดยชัดวา
เพียงใดทุกดาน ถาท่ีหมายเขตไมมีลําหวย, หนอง, คลอง, บึง, บาง หรือส่ิงใดเปนสําคัญก็ใหจัดใหมีหลัก
ปกหมายเขตไวเปนสําคัญ

มาตรา ๒๙ ทวิ ในตําบลหนึ่งใหมีกํานันคนหนึ่ง มีอํานาจหนาที่ปกครองราษฎรที่อยูใน 
เขตตําบลนั้น กํานันจะไดรับเงินเดือนแตมิใชจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน

ในตําบลหนึ่งใหมีคณะกรรมการตําบลคณะหนึ่ง มีหนาท่ีเสนอขอแนะนําและใหคําปรึกษา
ตอกํานันเกี่ยวกับกิจการท่ีจะปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของกํานัน

คณะกรรมการตําบลประกอบดวยกํานันทองท่ี ผูใหญบานทุกหมูบานในตําบล และแพทย
ประจําตําบล เปนกรรมการตําบลโดยตําแหนง และครูประชาบาลในตําบลหนึ่งคน กรรมการหมูบาน
ผูทรงคุณวุฒิหมูบานละหนึ่งคน เปนกรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิ โดยนายอําเภอเปนผูคัดเลือกแลวรายงาน
ไปยังผูวาราชการจังหวัด เพ่ือออกหนังสือสําคัญใหไวเปนหลักฐานและใหถือวาผูนั้นเปนกรรมการตําบล
ผูทรงคุณวุฒิตั้งแตวันท่ีผูวาราชการจังหวัดออกหนังสือสําคัญ

กรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละหาป
นอกจากออกจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิตองออกจากตําแหนง

เพราะพนจากตําแหนงครูประชาบาลหรือกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ
ถาตําแหนงกรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิวางลง ใหมีการคัดเลือกข้ึนแทนใหเต็มตําแหนง   

ท่ีวางและใหอยูในตําแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน

- ๑๓ - 

การคัดเลือกกรรมการตําบลผูทรงคุณวุฒิข้ึนแทนตําแหนงท่ีวาง ใหกระทําภายในหกสิบวัน
นับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวาง ถาตําแหนงนั้นวางลงกอนถึงกําหนดออกตามวาระไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน   
จะไมคัดเลือกข้ึนแทนก็ได

(ความในมาตรา ๒๙ ทวิ บัญญัติเพ่ิมโดยมาตรา ๘ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)        
พ.ศ. ๒๔๘๖ ตอมาถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา ๑๔ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๔)     
พ.ศ. ๒๕๑๐)

มาตรา ๒๙ ตรี ในการประชุมคณะกรรมการตําบล ตองมีกรรมการตําบลมาประชุมไมนอย
กวากึ่งจํานวน จึงจะเปนองคประชุม ใหกํานันเปนประธาน การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด

(ความในมาตรา ๒๙ ตรี บัญญัติเพ่ิมโดยมาตรา ๘ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒)        
พ.ศ. ๒๔๘๖ ตอมาถูกยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๑๕ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๔)     
พ.ศ. ๒๕๑๐)

ตอน ๒
การตั้งกํานันและกํานันออกจากตําแหนง

มาตรา ๓๐ ใหนายอําเภอเปนประธานประชุมผูใหญบานในตําบลนั้น เพื่อปรึกษาหารือ
คัดเลือกผูใหญบานคนหนึ่งในตําบลนั้นข้ึนเปนกํานัน เม่ือผูใหญบานท่ีมาประชุมเห็นชอบคัดเลือกผูใดแลว
ใหนายอําเภอคัดเลือกผูนั้นเปนกํานัน

ในกรณีท่ีมีผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนกํานันมากกวาหนึ่งคน ใหนายอําเภอจัดใหมี   
การออกเสียงลงคะแนน เม่ือผูใหญบานคนใดไดรับคะแนนเสียงสูงสุดใหนายอําเภอคัดเลือกผูนั้นเปนกํานัน 
ในกรณีท่ีไดรับคะแนนเสียงเทากัน ใหใชวิธีจับสลาก

การลงคะแนนตองเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และใหกระทําโดยวิธีลับตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เม่ือคัดเลือกผูใดเปนกํานันตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแลว ใหนายอําเภอรายงานไปยัง
ผูวาราชการจังหวัดเพ่ือออกหนังสือสําคัญใหไวเปนหลักฐาน

การประชุมผูใหญบานตามวรรคหนึ่งตองมีผูใหญบานมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูใหญบานท้ังหมดที่มีอยูในตําบลนั้น จึงเปนองคประชุม

ใหนําบทบัญญัติในวรรคหาและวรรคหกของมาตรา ๑๓ มาใชบังคับกับการเลือกกํานันดวย
โดยอนุโลม

(ความในมาตรา ๓๐ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย มาตรา ๙ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑) 
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- ๑๔ - 

มาตรา ๓๑ กํานันตองออกจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เม่ือตองออกจากผูใหญบาน
(๒) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(๓) ยุบตําบลที่ปกครอง
(๔) เม่ือขาหลวงประจําจังหวัดส่ังใหออกจากตําแหนง เพราะพิจารณาเห็นวาบกพรอง

ในทางความประพฤติ หรือความสามารถไมพอแกตําแหนง
(๕) ตองถูกปลดหรือไลออกจากตําแหนง
การออกจากตําแหนงกํานันนั้นใหออกจากตําแหนงผูใหญบานดวย เวนแตการออกตาม

(๒) (๓) และ(๔) ไมตองออกจากตําแหนงผูใหญบาน
(ความในมาตรา ๓๑ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๑๐ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖)
มาตรา ๓๒ ในกรณีท่ีตําแหนงกํานันวางลง ใหคัดเลือกกํานันข้ึนใหมภายในกําหนดเวลา   

ส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีนายอําเภอไดทราบการวางนั้น
หากมีความจําเปนไมอาจจัดใหมีการคัดเลือกกํานันภายในกําหนดตามวรรคหน่ึงได ใหผูวา

ราชการจังหวัดขยายเวลาออกไปไดเทาท่ีจําเปน และในระหวางที่ยังมิไดมีการเลือกกํานัน ผูวาราชการจังหวัด 
จะแตงตั้งบุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ เปนผูรักษาการกํานันจนกวาจะมีการ
คัดเลือกกํานันก็ได

(ความในมาตรา ๓๒ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย มาตรา ๑๐ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

มาตรา ๓๓ ถากํานันทําการในหนาที่ไมไดในชั่วคราวเวลาใด เชนไปทางไกลเปนตน     
ใหมอบอํานาจและหนาที่ไวแกผูใหญบานคนใดคนหนึ่งซึ่งอยูในตําบลเดียวกันใหทําการแทน และใหผูแทนน้ี
มีอํานาจเต็มท่ีในตําแหนงกํานัน แตการที่กํานันจะมอบหมายหนาท่ีใหแกผูใหญบานทําการแทนเชนนี้      
ใหบอกผูใหญบานทั้งหลายในตําบลเดียวกันและบอกกรมการอําเภอใหทราบไวดวย

ตอน ๓
หนาที่และอํานาจของกํานัน

มาตรา ๓๔ บรรดาการท่ีจะตรวจตรารักษาความปกติเรียบรอยในตําบล คือ การท่ีจะวา
กลาวราษฎรในตําบลนั้น ใหประพฤติตามพระราชกําหนดกฎหมายก็ดี หรือการท่ีจะปองกันภยันตรายและ
รักษาความสุขสําราญของราษฎรในตําบลนั้นก็ดี หรือการท่ีจะรับกิจสุขทุกขของราษฎรในตําบลนั้น          
ข้ึนรองเรียนตอผูวาราชการเมือง กรมการอําเภอ และจะรับขอราชการมาประกาศแกราษฎรในตําบลนั้นก็ดี
หรือท่ีจะจัดการตามพระราชกําหนดกฎหมาย เชนการตรวจและนําเก็บภาษีอากรในตําบลนั้นก็ดี การทั้งนี้อยู
ในหนาที่ของกํานันผูเปนนายตําบล ผูใหญบานทั้งปวงในตําบลนั้น และแพทยประจําตําบลจะตองชวยกันเอา
เปนธุระจัดการใหเรียบรอยไดตามสมควรแกหนาที่

- ๑๕ - 

มาตรา ๓๔ ทวิ นอกจากอํานาจหนาที่ที่กลาวโดยเฉพาะใหเปนอํานาจหนาที่ของกํานัน   
ใหกํานันมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูใหญบานดวย

(ความในมาตรา ๓๔ ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๒  แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี       
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖)

มาตรา ๓๕ กํานันมีหนาที่และอํานาจในการที่เก่ียวดวยความอาญาดังตอไปนี้ คือ
ขอ ๑ เมื่อทราบขาววามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยวาไดเกิดขึ้นในตําบล  

ของตน ตองแจงความตอกรมการอําเภอใหทราบ
ขอ ๒ เมื่อทราบขาววามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยวาไดเกิดขึ้นในตําบล      

ท่ีใกลเคียง ตองแจงความตอกํานันนายตําบลนั้นใหทราบ
ขอ ๓ เมื่อปรากฏวาผูใดกําลังกระทําผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยวาเปนผูที่ได

กระทําผิดกฎหมายก็ดี ใหจับผูนั้นไว และรีบนําสงตอกรมการอําเภอ
ขอ ๔ ถามีหมายหรือมีคําสั่งตามหนาที่ราชการใหจับผูใดในตําบลนั้น เปนหนาที่ของกํานัน

ท่ีจะจับผูนั้นแลวรีบสงตอกรมการอําเภอตามสมควร
ขอ ๕ เม่ือเจาพนักงานผูมีหนาที่ออกหมายสั่งใหคนหรือใหยึด กํานันตองจัดการใหเปนไป

ตามหมาย
ขอ ๖ ถามีผูมาขออายัตตัวคนหรือสิ่งของก็ดีหรือผูตองโจรกรรม จะทํากฎหมายตราสิน 

หรือมีผูจะขอทําชันสูตรบาดแผลก็ดี ท้ังนี้ใหกํานันสืบสวนฟงขอความแลวรีบนําตัวผูขอและผูตองอายัด   
และทรัพยส่ิงของบรรดาท่ีจะพาไปดวยนั้นไปยังกรมการอําเภอ ถาส่ิงของอยางใดจะพาไปไมได ก็ใหกํานัน
ชันสูตรใหรูเห็น แลวนําความไปแจงตอกรมการอําเภอในขณะนั้น

มาตรา ๓๖ ถากํานันรูเห็นเหตุทุกขรอนของราษฎร หรือการแปลกประหลาดเกิดขึ้นใน
ตําบลตองรีบรายงานตอกรมการอําเภอใหทราบ

มาตรา ๓๗ ถาเกิดจลาจลก็ดี ฆากันตายก็ดี ชิงทรัพยก็ดี ปลนทรัพยก็ดี ไฟไหมก็ดี 
หรือเหตุรายสําคัญอยางใดๆ ในตําบลของตน หรือในตําบลที่ใกลเคียงอันสมควรจะชวยไดก็ดี หรือมีผูราย
แตท่ีอ่ืนๆ มาม่ัวสุมในตําบลนั้นก็ดี หรือมีเหตุอันควรวาลูกบานในตําบลนั้น บางคนจะเก่ียวของเปนโจร
ผูรายก็ดี เปนหนาที่ของกํานันจะตองเรียกผูใหญบานและลูกบานในตําบลออกชวยตอสูติดตามจับผูรายหรือ
ติดตามเอาของกลางคืน หรือดับไฟ หรือชวยอยางอื่นตามควรแกการโดยเต็มกําลัง

มาตรา ๓๘ ใหกํานันดูแลคนเดินทาง ซึ่งไมมีเหตุควรสงสัยวาจะเปนผูรายใหไดมีที่พัก 
ตามควร

มาตรา ๓๙ ถาผูเดินทางดวยราชการจะตองการคนนําทาง หรือขาดแคลนพาหนะเสบียง
อาหารลงในระหวางทาง และจะรองขอตอกํานันใหชวยสงเคราะห กํานันตองชวยจัดหาใหตามท่ีจะทําได        
ถาหากวาการที่จะชวยเหลือนั้นจะตองออกราคาคาจางเพียงใด ใหกํานันเรียกเอาแกผูเดินทางนั้น

มาตรา ๔๐ กํานันตองรวมมือและชวยเหลือนายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  และสิ่ งซึ่ ง เปน
สาธารณประโยชนอ่ืนอันอยูในตําบลนั้น

(ความในมาตรา ๔๐ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๑๑ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑)
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- ๑๔ - 

มาตรา ๓๑ กํานันตองออกจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เม่ือตองออกจากผูใหญบาน
(๒) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(๓) ยุบตําบลที่ปกครอง
(๔) เม่ือขาหลวงประจําจังหวัดส่ังใหออกจากตําแหนง เพราะพิจารณาเห็นวาบกพรอง

ในทางความประพฤติ หรือความสามารถไมพอแกตําแหนง
(๕) ตองถูกปลดหรือไลออกจากตําแหนง
การออกจากตําแหนงกํานันนั้นใหออกจากตําแหนงผูใหญบานดวย เวนแตการออกตาม

(๒) (๓) และ(๔) ไมตองออกจากตําแหนงผูใหญบาน
(ความในมาตรา ๓๑ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๑๐ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖)
มาตรา ๓๒ ในกรณีท่ีตําแหนงกํานันวางลง ใหคัดเลือกกํานันข้ึนใหมภายในกําหนดเวลา   

ส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีนายอําเภอไดทราบการวางนั้น
หากมีความจําเปนไมอาจจัดใหมีการคัดเลือกกํานันภายในกําหนดตามวรรคหน่ึงได ใหผูวา

ราชการจังหวัดขยายเวลาออกไปไดเทาท่ีจําเปน และในระหวางที่ยังมิไดมีการเลือกกํานัน ผูวาราชการจังหวัด 
จะแตงตั้งบุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒ เปนผูรักษาการกํานันจนกวาจะมีการ
คัดเลือกกํานันก็ได

(ความในมาตรา ๓๒ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดย มาตรา ๑๐ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

มาตรา ๓๓ ถากํานันทําการในหนาที่ไมไดในชั่วคราวเวลาใด เชนไปทางไกลเปนตน     
ใหมอบอํานาจและหนาท่ีไวแกผูใหญบานคนใดคนหนึ่งซึ่งอยูในตําบลเดียวกันใหทําการแทน และใหผูแทนน้ี
มีอํานาจเต็มท่ีในตําแหนงกํานัน แตการที่กํานันจะมอบหมายหนาที่ใหแกผูใหญบานทําการแทนเชนนี้      
ใหบอกผูใหญบานทั้งหลายในตําบลเดียวกันและบอกกรมการอําเภอใหทราบไวดวย

ตอน ๓
หนาที่และอํานาจของกํานัน

มาตรา ๓๔ บรรดาการท่ีจะตรวจตรารักษาความปกติเรียบรอยในตําบล คือ การท่ีจะวา
กลาวราษฎรในตําบลนั้น ใหประพฤติตามพระราชกําหนดกฎหมายก็ดี หรือการท่ีจะปองกันภยันตรายและ
รักษาความสุขสําราญของราษฎรในตําบลนั้นก็ดี หรือการท่ีจะรับกิจสุขทุกขของราษฎรในตําบลนั้น          
ข้ึนรองเรียนตอผูวาราชการเมือง กรมการอําเภอ และจะรับขอราชการมาประกาศแกราษฎรในตําบลนั้นก็ดี
หรือท่ีจะจัดการตามพระราชกําหนดกฎหมาย เชนการตรวจและนําเก็บภาษีอากรในตําบลนั้นก็ดี การทั้งนี้อยู
ในหนาท่ีของกํานันผูเปนนายตําบล ผูใหญบานทั้งปวงในตําบลนั้น และแพทยประจําตําบลจะตองชวยกันเอา
เปนธุระจัดการใหเรียบรอยไดตามสมควรแกหนาที่

- ๑๕ - 

มาตรา ๓๔ ทวิ นอกจากอํานาจหนาที่ที่กลาวโดยเฉพาะใหเปนอํานาจหนาที่ของกํานัน   
ใหกํานันมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูใหญบานดวย

(ความในมาตรา ๓๔ ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๒  แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี       
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖)

มาตรา ๓๕ กํานันมีหนาที่และอํานาจในการที่เก่ียวดวยความอาญาดังตอไปนี้ คือ
ขอ ๑ เมื่อทราบขาววามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยวาไดเกิดขึ้นในตําบล  

ของตน ตองแจงความตอกรมการอําเภอใหทราบ
ขอ ๒ เมื่อทราบขาววามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยวาไดเกิดขึ้นในตําบล      

ท่ีใกลเคียง ตองแจงความตอกํานันนายตําบลนั้นใหทราบ
ขอ ๓ เมื่อปรากฏวาผูใดกําลังกระทําผิดกฎหมายก็ดี หรือมีเหตุควรสงสัยวาเปนผูที่ได

กระทําผิดกฎหมายก็ดี ใหจับผูนั้นไว และรีบนําสงตอกรมการอําเภอ
ขอ ๔ ถามีหมายหรือมีคําสั่งตามหนาที่ราชการใหจับผูใดในตําบลนั้น เปนหนาท่ีของกํานัน

ท่ีจะจับผูนั้นแลวรีบสงตอกรมการอําเภอตามสมควร
ขอ ๕ เม่ือเจาพนักงานผูมีหนาที่ออกหมายสั่งใหคนหรือใหยึด กํานันตองจัดการใหเปนไป

ตามหมาย
ขอ ๖ ถามีผูมาขออายัตตัวคนหรือสิ่งของก็ดีหรือผูตองโจรกรรม จะทํากฎหมายตราสิน 

หรือมีผูจะขอทําชันสูตรบาดแผลก็ดี ท้ังนี้ใหกํานันสืบสวนฟงขอความแลวรีบนําตัวผูขอและผูตองอายัด   
และทรัพยส่ิงของบรรดาท่ีจะพาไปดวยนั้นไปยังกรมการอําเภอ ถาส่ิงของอยางใดจะพาไปไมได ก็ใหกํานัน
ชันสูตรใหรูเห็น แลวนําความไปแจงตอกรมการอําเภอในขณะนั้น

มาตรา ๓๖ ถากํานันรูเห็นเหตุทุกขรอนของราษฎร หรือการแปลกประหลาดเกิดขึ้นใน
ตําบลตองรีบรายงานตอกรมการอําเภอใหทราบ

มาตรา ๓๗ ถาเกิดจลาจลก็ดี ฆากันตายก็ดี ชิงทรัพยก็ดี ปลนทรัพยก็ดี ไฟไหมก็ดี 
หรือเหตุรายสําคัญอยางใดๆ ในตําบลของตน หรือในตําบลท่ีใกลเคียงอันสมควรจะชวยไดก็ดี หรือมีผูราย
แตท่ีอ่ืนๆ มาม่ัวสุมในตําบลนั้นก็ดี หรือมีเหตุอันควรวาลูกบานในตําบลนั้น บางคนจะเก่ียวของเปนโจร
ผูรายก็ดี เปนหนาที่ของกํานันจะตองเรียกผูใหญบานและลูกบานในตําบลออกชวยตอสูติดตามจับผูรายหรือ
ติดตามเอาของกลางคืน หรือดับไฟ หรือชวยอยางอื่นตามควรแกการโดยเต็มกําลัง

มาตรา ๓๘ ใหกํานันดูแลคนเดินทาง ซึ่งไมมีเหตุควรสงสัยวาจะเปนผูรายใหไดมีที่พัก 
ตามควร

มาตรา ๓๙ ถาผูเดินทางดวยราชการจะตองการคนนําทาง หรือขาดแคลนพาหนะเสบียง
อาหารลงในระหวางทาง และจะรองขอตอกํานันใหชวยสงเคราะห กํานันตองชวยจัดหาใหตามท่ีจะทําได        
ถาหากวาการที่จะชวยเหลือนั้นจะตองออกราคาคาจางเพียงใด ใหกํานันเรียกเอาแกผูเดินทางนั้น

มาตรา ๔๐ กํานันตองรวมมือและชวยเหลือนายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ในการดูแลรักษาและคุมครองปองกัน ท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  และสิ่ ง ซ่ึง เปน
สาธารณประโยชนอ่ืนอันอยูในตําบลนั้น

(ความในมาตรา ๔๐ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๑๑ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑)
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- ๑๖ - 

มาตรา ๔๑ กํานันตองรักษาบัญชีสํามะโนครัว และทะเบียนบัญชีของรัฐบาลในตําบลนั้น 
และคอยแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองตรงกับบัญชีของผูใหญบาน

มาตรา ๔๒ กํานันตองทําบัญชีส่ิงของ ซึ่งตองภาษีอากรในแขวงน้ันย่ืนตอกรมการอําเภอ
และนําราษฎรไปเสียภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีอากร

มาตรา ๔๓ กํานันกระทําการตามหนาที่จะเรียกผูใดมาหารือใหชวยก็ได
มาตรา ๔๔ ในตําบลหนึ่งใหมีสารวัตรสําหรับเปนผูชวยและรับใชสอยของกํานันสองคน    

ผูท่ีจะเปนสารวัตรนี้แลวแตกํานันจะขอรองใหผูใดเปน แตตองไดรับความเห็นชอบของผูวาราชการเมือง  
ดวยจึงเปนได และกํานันมีอํานาจเปล่ียนสารวัตรได

ตอน ๔
แพทยประจําตําบล การตั้งและหนาที่

มาตรา ๔๕ ในตําบลหนึ่งใหกํานันและผูใหญบานประชุมพรอมกันเลือกผูที่มีความรูใน   
วิชาแพทยเปนแพทยประจําตําบลคนหนึ่งสําหรับจัดการปองกันความไขเจ็บของราษฎรในตําบลนั้น

มาตรา ๔๖ การแตงตั้งแพทยประจําตําบลใหขาหลวงประจําจังหวัดแตงตั้งจากบุคคล      
ผูมีสัญชาติไทยและตองแตงตั้งจากผูท่ีมีถ่ินที่อยูในตําบลนั้น เวนแตผูท่ีเปนแพทยประจําตําบลที่ใกลเคียงกัน
อยูแลวและยอมกระทําการรวมเปนสองตําบล ถาขาหลวงประจําจังหวัดเห็นสมควรก็แตงตั้งได

(ความในมาตรา ๔๖ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๑๓ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖)

มาตรา ๔๗ เหตุท่ีแพทยประจําตําบลจะตองออกจากตําแหนงนั้น เหมือนกับเหตุท่ีกํานัน
จะตองออกจากตําแหนงทุกประการ

มาตรา ๔๘ แพทยประจําตําบล มีหนาที่ดังกลาวตอไปนี้ คือ
ขอ ๑ ท่ีจะชวยกํานันผูใหญบานคิดอานและจัดการรักษาความสงบเรียบรอยในตําบล

ดังกลาวไวในมาตรา ๓๖ และ ๕๒ แหงพระราชบัญญัตินี้
ขอ ๒ ท่ีจะคอยสังเกตตรวจตราความไขเจ็บท่ีเกิดข้ึนแกราษฎรในตําบลนั้น และตําบลท่ี

ใกลเคียง ถาเกิดโรคภัยรายแรงเชนอหิวาตกโรคก็ดี กาฬโรคก็ดี ไขทรพิษก็ดี ตองคิดปองกันดวย แนะนํา
กํานันผูใหญบานใหส่ังราษฎรใหจัดการปองกันโรคเชนทําความสะอาดเปนตน และแพทยประจําตําบลตอง
เท่ียวตรวจตราช้ีแจงแกราษฎรดวย

ขอ ๓ การปองกันโรคภัยในตําบลนั้น เชน ปลูกทรพิษ ปองกันไขทรพิษก็ดี ท่ีจะมียาแกโรค
ไวสําหรับตําบลก็ดี ดูแลอยาใหในตําบลนั้นมีส่ิงโสโครกอันเปนเช้ือโรคก็ดี การเหลานี้อยูในหนาท่ีแพทย
ประจําตําบล ๆ จะตองคิดอานกับแพทยประจําเมือง และกํานันผูใหญบานในตําบลนั้นใหสําเร็จตลอดไป

ขอ ๔ ถาโรคภัยรายกาจ เชน อหิวาตกโรค กาฬโรค ไขทรพิษ โรคระบาดปศุสัตว เกิดข้ึน
ในตําบลนั้น แพทยประจําตําบลตองรีบรายงานไปยังกรมการอําเภอใหทราบโดยทันที และตอไปเนืองๆ 
จนกวาจะสงบโรค

มาตรา ๔๙ แพทยประจําตําบลมีสังกัดข้ึนอยูในแพทยประจําเมือง แพทยประจําเมืองมี
หนาที่จะตองตรวจตราแนะนําการงานในหนาที่แพทยประจําตําบลในเมืองนั้นท่ัวไป

๑๗ -- 

ตอน ๕
การประชุมกํานัน ผูใหญบาน กรรมการตําบล กรรมการหมูบาน

แพทยประจําตําบล และวินัยของกํานัน ผูใหญบาน
แพทยประจําตําบล และผูชวยผูใหญบาน

(ความซึ่งเปนชื่อของตอน ๕ ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา ๑๖ แหง พ.ร.บ. ลักษณะ
ปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐)

มาตรา ๕๐ เมื่อกํานันเห็นวามีการอันใดเนื่องในการรักษาความปกติเรียบรอยในตําบล
สมควรจะปรึกษาหารือกันในระหวางกํานันผูใหญบานท้ังปวง และแพทยประจําตําบล กํานันก็มีอํานาจที่จะ
เรียกมาประชุมปรึกษาหารือกัน และใหเอาเสียงท่ีเห็นพรอมกันโดยมากเปนท่ีช้ีขาดตกลงในการท่ี
ปรึกษาหารือกันนั้น

มาตรา ๕๑ ใหกํานันเรียกผูใหญบานและแพทยประจําตําบลมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
การที่จะรักษาหนาที่ในตําบลใหเรียบรอย ไมนอยกวาเดือนละหนึ่งคร้ัง

ใหผูใหญบานเรียกประชุมคณะกรรมการหมูบานตามครั้งคราวท่ีเห็นสมควร หรือเมื่อ
กรรมการมีจํานวนไมนอยกวากึ่งรองขอใหมีการประชุม แตเม่ือรวมปหนึ่งจะตองมีการประชุมไมนอยกวา  
หกคร้ัง

ใหกํานันเรียกประชุมคณะกรรมการตําบลไมนอยกวาเดือนละหนึ่งคร้ัง
(ความในมาตรา ๕๑ ยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา ๑๔ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง

ทองท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖)
มาตรา ๕๒ ถามีเหตุสงสัยวาผูใดในตําบลนั้น แสดงความอาฆาตมาดรายแกผูอ่ืนก็ดี หรือ

เปนคนจรจัดไมปรากฏการทํามาหาเล้ียงชีพ และไมสามารถจะชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนไดก็ดี ใหกํานัน
เรียกประชุมผูใหญบานสืบสวน ถามีหลักฐานควรเช่ือวาเปนความจริง ก็ใหเอาตัวผูนั้นสงกรมการอําเภอไป
ฟองรองเอาโทษตามมาตรา ๓๐ แหงกฎหมายลักษณะอาญา

มาตรา ๕๓ เม่ือมีผูใหญบานนําคนจรแปลกหนานอกสํามะโนครัวตําบลมาสงกํานันตาม
ความในมาตรา ๒๗ ขอ ๖ ใหกํานันปรึกษาหารือกับผูใหญบาน เม่ือเห็นสมควรจะขับไลคนผูนั้นออกไปเสีย
จากทองท่ีตําบลนั้นก็ได

มาตรา ๕๔ ถาลูกบานผูใดไปตั้งทับ กระทอม หรือเรือนโรงอยูในที่เปลี่ยวในตําบลนั้น      
ซึ่งนากลัวจะเปนอันตรายดวยโจรผูรายหรือนาสงสัยวาจะเปนสํานักโจรผูราย การอยางนี้ใหกํานันกับ
ผูใหญบานในตําบลนั้นประชุมปรึกษากันดู เม่ือเห็นเปนการสมควรแลวจะบังคับใหลูกบานคนนั้นยายเขามา
อยูเสียในหมูบานราษฎรก็ได และใหนําความแจงตอกรมการอําเภอดวย

มาตรา ๕๕ ถาราษฎรคนใดท้ิงใหบานเรือนชํารุดรุงรัง หรือปลอยใหโสโครกโสมมอาจจะ
เปนเหตุใหเกิดอันตรายแกผูอยูในที่นั้นหรือผูท่ีอยูใกลเคียงกัน หรือผูท่ีไปมา หรือใหเกิดอัคคีภัยหรือโรคภัย 
ใหกํานันผูใหญบานและแพทยประจําตําบลปรึกษากัน ถาเห็นควรจะบังคับใหผูท่ีอยูในที่นั้นแกไขเสียใหดี    
ก็บังคับได ถาผูนั้นไมทําตามบังคับ ก็ใหกํานันนําความรองเรียนตอกรมการอําเภอ
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มาตรา ๔๑ กํานันตองรักษาบัญชีสํามะโนครัว และทะเบียนบัญชีของรัฐบาลในตําบลนั้น 
และคอยแกไขเพิ่มเติมใหถูกตองตรงกับบัญชีของผูใหญบาน

มาตรา ๔๒ กํานันตองทําบัญชีส่ิงของ ซึ่งตองภาษีอากรในแขวงน้ันย่ืนตอกรมการอําเภอ
และนําราษฎรไปเสียภาษีอากรตามพระราชบัญญัติภาษีอากร

มาตรา ๔๓ กํานันกระทําการตามหนาที่จะเรียกผูใดมาหารือใหชวยก็ได
มาตรา ๔๔ ในตําบลหนึ่งใหมีสารวัตรสําหรับเปนผูชวยและรับใชสอยของกํานันสองคน    

ผูท่ีจะเปนสารวัตรนี้แลวแตกํานันจะขอรองใหผูใดเปน แตตองไดรับความเห็นชอบของผูวาราชการเมือง  
ดวยจึงเปนได และกํานันมีอํานาจเปล่ียนสารวัตรได

ตอน ๔
แพทยประจําตําบล การตั้งและหนาที่

มาตรา ๔๕ ในตําบลหนึ่งใหกํานันและผูใหญบานประชุมพรอมกันเลือกผูที่มีความรูใน   
วิชาแพทยเปนแพทยประจําตําบลคนหนึ่งสําหรับจัดการปองกันความไขเจ็บของราษฎรในตําบลนั้น

มาตรา ๔๖ การแตงตั้งแพทยประจําตําบลใหขาหลวงประจําจังหวัดแตงตั้งจากบุคคล      
ผูมีสัญชาติไทยและตองแตงตั้งจากผูท่ีมีถ่ินที่อยูในตําบลนั้น เวนแตผูท่ีเปนแพทยประจําตําบลที่ใกลเคียงกัน
อยูแลวและยอมกระทําการรวมเปนสองตําบล ถาขาหลวงประจําจังหวัดเห็นสมควรก็แตงตั้งได

(ความในมาตรา ๔๖ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๑๓ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖)

มาตรา ๔๗ เหตุท่ีแพทยประจําตําบลจะตองออกจากตําแหนงนั้น เหมือนกับเหตุท่ีกํานัน
จะตองออกจากตําแหนงทุกประการ

มาตรา ๔๘ แพทยประจําตําบล มีหนาที่ดังกลาวตอไปนี้ คือ
ขอ ๑ ท่ีจะชวยกํานันผูใหญบานคิดอานและจัดการรักษาความสงบเรียบรอยในตําบล

ดังกลาวไวในมาตรา ๓๖ และ ๕๒ แหงพระราชบัญญัตินี้
ขอ ๒ ท่ีจะคอยสังเกตตรวจตราความไขเจ็บท่ีเกิดข้ึนแกราษฎรในตําบลนั้น และตําบลท่ี

ใกลเคียง ถาเกิดโรคภัยรายแรงเชนอหิวาตกโรคก็ดี กาฬโรคก็ดี ไขทรพิษก็ดี ตองคิดปองกันดวย แนะนํา
กํานันผูใหญบานใหส่ังราษฎรใหจัดการปองกันโรคเชนทําความสะอาดเปนตน และแพทยประจําตําบลตอง
เท่ียวตรวจตราช้ีแจงแกราษฎรดวย

ขอ ๓ การปองกันโรคภัยในตําบลนั้น เชน ปลูกทรพิษ ปองกันไขทรพิษก็ดี ท่ีจะมียาแกโรค
ไวสําหรับตําบลก็ดี ดูแลอยาใหในตําบลนั้นมีส่ิงโสโครกอันเปนเช้ือโรคก็ดี การเหลานี้อยูในหนาที่แพทย
ประจําตําบล ๆ จะตองคิดอานกับแพทยประจําเมือง และกํานันผูใหญบานในตําบลนั้นใหสําเร็จตลอดไป

ขอ ๔ ถาโรคภัยรายกาจ เชน อหิวาตกโรค กาฬโรค ไขทรพิษ โรคระบาดปศุสัตว เกิดข้ึน
ในตําบลนั้น แพทยประจําตําบลตองรีบรายงานไปยังกรมการอําเภอใหทราบโดยทันที และตอไปเนืองๆ 
จนกวาจะสงบโรค

มาตรา ๔๙ แพทยประจําตําบลมีสังกัดข้ึนอยูในแพทยประจําเมือง แพทยประจําเมืองมี
หนาท่ีจะตองตรวจตราแนะนําการงานในหนาที่แพทยประจําตําบลในเมืองนั้นท่ัวไป

๑๗ -- 

ตอน ๕
การประชุมกํานัน ผูใหญบาน กรรมการตําบล กรรมการหมูบาน

แพทยประจําตําบล และวินัยของกํานัน ผูใหญบาน
แพทยประจําตําบล และผูชวยผูใหญบาน

(ความซึ่งเปนชื่อของตอน ๕ ถูกยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา ๑๖ แหง พ.ร.บ. ลักษณะ
ปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐)

มาตรา ๕๐ เมื่อกํานันเห็นวามีการอันใดเนื่องในการรักษาความปกติเรียบรอยในตําบล
สมควรจะปรึกษาหารือกันในระหวางกํานันผูใหญบานท้ังปวง และแพทยประจําตําบล กํานันก็มีอํานาจที่จะ
เรียกมาประชุมปรึกษาหารือกัน และใหเอาเสียงท่ีเห็นพรอมกันโดยมากเปนท่ีช้ีขาดตกลงในการท่ี
ปรึกษาหารือกันนั้น

มาตรา ๕๑ ใหกํานันเรียกผูใหญบานและแพทยประจําตําบลมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
การที่จะรักษาหนาที่ในตําบลใหเรียบรอย ไมนอยกวาเดือนละหนึ่งคร้ัง

ใหผูใหญบานเรียกประชุมคณะกรรมการหมูบานตามครั้งคราวท่ีเห็นสมควร หรือเม่ือ
กรรมการมีจํานวนไมนอยกวากึ่งรองขอใหมีการประชุม แตเม่ือรวมปหนึ่งจะตองมีการประชุมไมนอยกวา  
หกคร้ัง

ใหกํานันเรียกประชุมคณะกรรมการตําบลไมนอยกวาเดือนละหนึ่งคร้ัง
(ความในมาตรา ๕๑ ยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา ๑๔ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง

ทองท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖)
มาตรา ๕๒ ถามีเหตุสงสัยวาผูใดในตําบลนั้น แสดงความอาฆาตมาดรายแกผูอ่ืนก็ดี หรือ

เปนคนจรจัดไมปรากฏการทํามาหาเล้ียงชีพ และไมสามารถจะชี้แจงความบริสุทธิ์ของตนไดก็ดี ใหกํานัน
เรียกประชุมผูใหญบานสืบสวน ถามีหลักฐานควรเช่ือวาเปนความจริง ก็ใหเอาตัวผูนั้นสงกรมการอําเภอไป
ฟองรองเอาโทษตามมาตรา ๓๐ แหงกฎหมายลักษณะอาญา

มาตรา ๕๓ เม่ือมีผูใหญบานนําคนจรแปลกหนานอกสํามะโนครัวตําบลมาสงกํานันตาม
ความในมาตรา ๒๗ ขอ ๖ ใหกํานันปรึกษาหารือกับผูใหญบาน เม่ือเห็นสมควรจะขับไลคนผูนั้นออกไปเสีย
จากทองท่ีตําบลนั้นก็ได

มาตรา ๕๔ ถาลูกบานผูใดไปตั้งทับ กระทอม หรือเรือนโรงอยูในที่เปลี่ยวในตําบลนั้น      
ซึ่งนากลัวจะเปนอันตรายดวยโจรผูรายหรือนาสงสัยวาจะเปนสํานักโจรผูราย การอยางนี้ใหกํานันกับ
ผูใหญบานในตําบลนั้นประชุมปรึกษากันดู เม่ือเห็นเปนการสมควรแลวจะบังคับใหลูกบานคนนั้นยายเขามา
อยูเสียในหมูบานราษฎรก็ได และใหนําความแจงตอกรมการอําเภอดวย

มาตรา ๕๕ ถาราษฎรคนใดท้ิงใหบานเรือนชํารุดรุงรัง หรือปลอยใหโสโครกโสมมอาจจะ
เปนเหตุใหเกิดอันตรายแกผูอยูในที่นั้นหรือผูท่ีอยูใกลเคียงกัน หรือผูท่ีไปมา หรือใหเกิดอัคคีภัยหรือโรคภัย 
ใหกํานันผูใหญบานและแพทยประจําตําบลปรึกษากัน ถาเห็นควรจะบังคับใหผูท่ีอยูในที่นั้นแกไขเสียใหด ี   
ก็บังคับได ถาผูนั้นไมทําตามบังคับ ก็ใหกํานันนําความรองเรียนตอกรมการอําเภอ
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มาตรา ๕๖ ในเวลาใดจะมีอันตรายแกการทํามาหากินของลูกบานในตําบลนั้น เชน มีเหตุ
โรคภัยไขเจ็บติดตอเกิดข้ึน หรือน้ํามากหรือน้ํานอยเกินไปเปนตน ใหกํานันผูใหญบานและแพทยประจํา
ตําบลปรึกษาหารือกันในการที่จะปองกันแกไขเยียวยาภยันตรายดวยอาการท่ีแนะนําลูกบานใหทําอยางใด 
หรือลงแรงชวยกันไดประการใด กํานันมีอํานาจท่ีจะบังคับการนั้นได ถาเห็นเปนการเหลือกําลังใหรองเรียน
ตอกรมการอําเภอ และผูวาราชการเมืองขอกําลังรัฐบาลชวย

มาตรา ๕๗ ในการที่จะสํารวจสํามะโนครัวและทะเบียนบัญชีตาง ๆ เพื่อประโยชน        
ในราชการ เชนการท่ีจะสํารวจสํามะโนครัวและทําบัญชีไรนา และส่ิงของตองพิกัดภาษีอากรในตําบลนั้น 
กํานันจะเรียกผูใหญบานท้ังปวงประชุมกันตรวจทําบัญชีใหถูกตอง และใหลงช่ือพรอมกันเปนพยานในบัญชี
ท่ีจะยื่นตอเจาพนักงานก็ได

มาตรา ๕๘ ในการที่จะทํารายงานประจําหรือรายงานจรอยางใด ๆ ย่ืนตอกรมการอําเภอ 
กํานันจะเรียกประชุมผูใหญบานและแพทยประจําตําบลในตําบลนั้นพรอมกันตรวจสอบกอน และจะใหลงช่ือ
เปนพยานในรายงานนั้นก็ได

มาตรา ๕๙ ในเวลาที่ผูวาราชการเมือง หรือกรมการอําเภอมีหมายใหประกาศขอราชการ
อันใดแกราษฎร กํานันจะเรียกประชุมผูใหญบานในตําบลนั้นพรอมกันช้ีแจงใหเปนท่ีเขาใจขอราชการอันนั้น
แลวใหรับขอราชการไปประกาศแกราษฎรอีกช้ันหนึ่งก็ได

มาตรา ๖๐ ในเวลาใดมีการนักขัตฤกษ หรือประชุมชนเปนการใหญในตําบลนั้น กํานันจะ
เรียกผูใหญบานและแพทยประจําตําบลพรอมกันมาชวยพิทักษรักษาความเรียบรอยในท่ีอันนั้น ถาแลเห็น
เปนการจําเปนแลว จะขอแรงงานราษฎรมาชวยดวยก็ได

มาตรา ๖๑ เวลาขาราชการผูใหญหรือผูบังคับบัญชาโดยตรงมาตรวจราชการในทองท่ี 
กํานันจะเรียกผูใหญบานและแพทยประจําตําบลประชุมพรอมกันเพื่อแจงขอราชการ หรือฟงราชการก็ได

มาตรา ๖๑ ทวิ กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลตองรักษาวินัยโดยเครงครัด    
อยูเสมอ ผูใดฝาฝนใหถือวาผูนั้นกระทําผิดตองไดรับโทษ

วินัยและโทษผิดวินัยใหใชกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
อํานาจการลงโทษ กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลใหเปนไปดังนี้
(๑) กํานันมีอํานาจลงโทษภาคทัณฑผูใหญบาน
(๒) นายอําเภอมีอํานาจลงโทษกํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลดังนี้

(ก) ลดอันดับเงินเดือนไมเกินหนึ่งอันดับ
(ข) ตัดเงินเดือน โดยเทียบในฐานะเปนผูบังคับบัญชาช้ันหัวหนาแผนกกับผูกระทําผิด

ช้ันเสมียนพนักงาน ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(ค) ลงโทษภาคทัณฑ

เม่ือกํานันผูใหญบานคนใดถูกฟองในคดีอาญา เวนแตคดีความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ 
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือมีกรณีท่ีตองหาวาทําผิดวินัยอยางรายแรงถูกสอบสวนเพื่อไล
ออกหรือปลดออก ถานายอําเภอเห็นวาจะคงใหอยูในตําแหนงจะเปนการเสียหายแกราชการจะส่ังใหพัก
หนาที่ก็ได แลวรายงานใหขาหลวงประจําจังหวัดทราบ การส่ังใหกลับเขารับหนาท่ีตลอดถึงการวินิจฉัยวาจะ
ควรจายเงินเดือนระหวางพักใหเพียงใดหรือไม ใหขาหลวงประจําจังหวัดเปนผูพิจารณาส่ังอนุโลมตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

- ๑๙ - 

(๓) ขาหลวงประจําจังหวัดมีอํานาจลงโทษกํานันผูใหญบานและแพทยประจําตําบลในทุก
สถาน ในกรณีการลดอันดับและตัดเงินเดือน ใหเทียบขาหลวงประจําจังหวัดในฐานะเปนผูบังคับบัญชาช้ัน
หัวหนากอง และกํานันผูใหญบานแพทยประจําตําบลเปนช้ันเสมียนพนักงานตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

โดยเฉพาะโทษปลด หรือไลออก ถากํานันผูใหญบานและแพทยประจําตําบลผูถูกลงโทษ
เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม ก็มีสิทธิรองทุกขตอกระทรวงมหาดไทย

การรองทุกขใหทําคํารองลงลายมือช่ือย่ืนตอนายอําเภอภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ี
ได รับทราบคํ าสั่ งการลงโทษ  เ พ่ือนายอํา เภอจักได เสนอตอไปยังข าหลวงประจํ าจั งหวัดและ
กระทรวงมหาดไทยตามลําดับ ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันไดรับคํารองทุกข พรอมดวยคําช้ีแจงถาจะ
พึงมี ใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งใหยกคํารองทุกขหรือเพิกถอนคําสั่งการลงโทษหรือลดโทษ

(ความในมาตรา ๖๑ ทวิ บัญญัติเพ่ิมโดยมาตรา ๑๕ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๔๘๖)

มาตรา ๖๑ ตรี ใหนําความในมาตรา ๖๑ ทวิ เฉพาะที่เก่ียวกับผูใหญบานมาใชบังคับแก
ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบโดยอนุโลม

(ความในมาตรา ๖๑ ตรี บัญญัติเพ่ิมโดยมาตรา ๑๗ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๑๐)

หมวด ๕
วาดวยลักษณะปกครองอําเภอ

ตอน ๑
การตั้งอําเภอและกิ่งอําเภอ

มาตรา ๖๒ ทองท่ีหลายตําบลอันสมควรอยูในความปกครองอันเดียวกันได ใหจัดเปน
อําเภอหนึ่ง

มาตรา ๖๓ ลักษณะการตั้งอําเภอ ใหสมุหเทศาภิบาลจัดการดังนี้ คือ
ขอ ๑ ใหกําหนดเขตทองที่อําเภอ มีเครื่องหมายและจดเขตอําเภออื่นทุกดาน อยาใหมี

ท่ีวางเปลาอยูนอกเขตอําเภอ
ขอ ๒ ใหกําหนดจํานวนตําบลที่รวมเขาเปนอําเภอ และใหกําหนดเขตตําบลใหตรงกับเขต

อําเภอ ถามีท่ีวางเปลา เชน ทุงหรือปา เปนตน อยูใกลเคียงทองท่ีอําเภอใดหรือจะตรวจตราปกครองได
สะดวกจากอําเภอใด ก็ใหสมุหเทศาภิบาลกําหนดท่ีวางนั้นเปนที่ฝากในอําเภอนั้น

ขอ ๓ ใหกําหนดท่ีตั้งท่ีวาการอําเภอใหอยูในท่ีซึ่งจะทําการปกครองราษฎรในอําเภอนั้นได
สะดวก

ขอ ๔ ใหสมุหเทศาภิบาลบอกขอกําหนดเหลานี้เขามายังเสนาบดีในเวลาท่ีจะจัดตั้งอําเภอ
ใหม เม่ือไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว จึงประกาศตั้งอําเภอได
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มาตรา ๕๖ ในเวลาใดจะมีอันตรายแกการทํามาหากินของลูกบานในตําบลนั้น เชน มีเหตุ
โรคภัยไขเจ็บติดตอเกิดข้ึน หรือน้ํามากหรือน้ํานอยเกินไปเปนตน ใหกํานันผูใหญบานและแพทยประจํา
ตําบลปรึกษาหารือกันในการที่จะปองกันแกไขเยียวยาภยันตรายดวยอาการท่ีแนะนําลูกบานใหทําอยางใด 
หรือลงแรงชวยกันไดประการใด กํานันมีอํานาจท่ีจะบังคับการนั้นได ถาเห็นเปนการเหลือกําลังใหรองเรียน
ตอกรมการอําเภอ และผูวาราชการเมืองขอกําลังรัฐบาลชวย

มาตรา ๕๗ ในการที่จะสํารวจสํามะโนครัวและทะเบียนบัญชีตาง ๆ เพื่อประโยชน        
ในราชการ เชนการท่ีจะสํารวจสํามะโนครัวและทําบัญชีไรนา และส่ิงของตองพิกัดภาษีอากรในตําบลนั้น 
กํานันจะเรียกผูใหญบานท้ังปวงประชุมกันตรวจทําบัญชีใหถูกตอง และใหลงช่ือพรอมกันเปนพยานในบัญชี
ท่ีจะย่ืนตอเจาพนักงานก็ได

มาตรา ๕๘ ในการที่จะทํารายงานประจําหรือรายงานจรอยางใด ๆ ย่ืนตอกรมการอําเภอ 
กํานันจะเรียกประชุมผูใหญบานและแพทยประจําตําบลในตําบลนั้นพรอมกันตรวจสอบกอน และจะใหลงช่ือ
เปนพยานในรายงานนั้นก็ได

มาตรา ๕๙ ในเวลาที่ผูวาราชการเมือง หรือกรมการอําเภอมีหมายใหประกาศขอราชการ
อันใดแกราษฎร กํานันจะเรียกประชุมผูใหญบานในตําบลนั้นพรอมกันช้ีแจงใหเปนท่ีเขาใจขอราชการอันนั้น
แลวใหรับขอราชการไปประกาศแกราษฎรอีกช้ันหนึ่งก็ได

มาตรา ๖๐ ในเวลาใดมีการนักขัตฤกษ หรือประชุมชนเปนการใหญในตําบลนั้น กํานันจะ
เรียกผูใหญบานและแพทยประจําตําบลพรอมกันมาชวยพิทักษรักษาความเรียบรอยในที่อันนั้น ถาแลเห็น
เปนการจําเปนแลว จะขอแรงงานราษฎรมาชวยดวยก็ได

มาตรา ๖๑ เวลาขาราชการผูใหญหรือผูบังคับบัญชาโดยตรงมาตรวจราชการในทองท่ี 
กํานันจะเรียกผูใหญบานและแพทยประจําตําบลประชุมพรอมกันเพื่อแจงขอราชการ หรือฟงราชการก็ได

มาตรา ๖๑ ทวิ กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลตองรักษาวินัยโดยเครงครัด    
อยูเสมอ ผูใดฝาฝนใหถือวาผูนั้นกระทําผิดตองไดรับโทษ

วินยัและโทษผิดวินัยใหใชกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม
อํานาจการลงโทษ กํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลใหเปนไปดังนี้
(๑) กํานันมีอํานาจลงโทษภาคทัณฑผูใหญบาน
(๒) นายอําเภอมีอํานาจลงโทษกํานัน ผูใหญบาน และแพทยประจําตําบลดังนี้

(ก) ลดอันดับเงินเดือนไมเกินหนึ่งอันดับ
(ข) ตัดเงินเดือน โดยเทียบในฐานะเปนผูบังคับบัญชาช้ันหัวหนาแผนกกับผูกระทําผิด

ช้ันเสมียนพนักงาน ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(ค) ลงโทษภาคทัณฑ

เม่ือกํานันผูใหญบานคนใดถูกฟองในคดีอาญา เวนแตคดีความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ 
หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือมีกรณีท่ีตองหาวาทําผิดวินัยอยางรายแรงถูกสอบสวนเพื่อไล
ออกหรือปลดออก ถานายอําเภอเห็นวาจะคงใหอยูในตําแหนงจะเปนการเสียหายแกราชการจะสั่งใหพัก
หนาท่ีก็ได แลวรายงานใหขาหลวงประจําจังหวัดทราบ การส่ังใหกลับเขารับหนาที่ตลอดถึงการวินิจฉัยวาจะ
ควรจายเงินเดือนระหวางพักใหเพียงใดหรือไม ใหขาหลวงประจําจังหวัดเปนผูพิจารณาส่ังอนุโลมตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

- ๑๙ - 

(๓) ขาหลวงประจําจังหวัดมีอํานาจลงโทษกํานันผูใหญบานและแพทยประจําตําบลในทุก
สถาน ในกรณีการลดอันดับและตัดเงินเดือน ใหเทียบขาหลวงประจําจังหวัดในฐานะเปนผูบังคับบัญชาช้ัน
หัวหนากอง และกํานันผูใหญบานแพทยประจําตําบลเปนช้ันเสมียนพนักงานตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

โดยเฉพาะโทษปลด หรือไลออก ถากํานันผูใหญบานและแพทยประจําตําบลผูถูกลงโทษ
เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม ก็มีสิทธิรองทุกขตอกระทรวงมหาดไทย

การรองทุกขใหทําคํารองลงลายมือช่ือย่ืนตอนายอําเภอภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันท่ี
ได รับทราบคํ าสั่ งการลงโทษ  เ พ่ือนายอํา เภอจักได เสนอตอไปยังข าหลวงประจําจั งหวัดและ
กระทรวงมหาดไทยตามลําดับ ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันไดรับคํารองทุกข พรอมดวยคําช้ีแจงถาจะ
พึงมี ใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสั่งใหยกคํารองทุกขหรือเพิกถอนคําสั่งการลงโทษหรือลดโทษ

(ความในมาตรา ๖๑ ทวิ บัญญัติเพ่ิมโดยมาตรา ๑๕ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๔๘๖)

มาตรา ๖๑ ตรี ใหนําความในมาตรา ๖๑ ทวิ เฉพาะท่ีเก่ียวกับผูใหญบานมาใชบังคับแก
ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบโดยอนุโลม

(ความในมาตรา ๖๑ ตรี บัญญัติเพ่ิมโดยมาตรา ๑๗ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๑๐)

หมวด ๕
วาดวยลักษณะปกครองอําเภอ

ตอน ๑
การตั้งอําเภอและกิ่งอําเภอ

มาตรา ๖๒ ทองท่ีหลายตําบลอันสมควรอยูในความปกครองอันเดียวกันได ใหจัดเปน
อําเภอหนึ่ง

มาตรา ๖๓ ลักษณะการตั้งอําเภอ ใหสมุหเทศาภิบาลจัดการดังนี้ คือ
ขอ ๑ ใหกําหนดเขตทองที่อําเภอ มีเครื่องหมายและจดเขตอําเภออื่นทุกดาน อยาใหมี

ท่ีวางเปลาอยูนอกเขตอําเภอ
ขอ ๒ ใหกําหนดจํานวนตําบลที่รวมเขาเปนอําเภอ และใหกําหนดเขตตําบลใหตรงกับเขต

อําเภอ ถามีท่ีวางเปลา เชน ทุงหรือปา เปนตน อยูใกลเคียงทองท่ีอําเภอใดหรือจะตรวจตราปกครองได
สะดวกจากอําเภอใด ก็ใหสมุหเทศาภิบาลกําหนดท่ีวางนั้นเปนท่ีฝากในอําเภอนั้น

ขอ ๓ ใหกําหนดท่ีตั้งท่ีวาการอําเภอใหอยูในท่ีซึ่งจะทําการปกครองราษฎรในอําเภอนั้นได
สะดวก

ขอ ๔ ใหสมุหเทศาภิบาลบอกขอกําหนดเหลานี้เขามายังเสนาบดีในเวลาท่ีจะจัดตั้งอําเภอ
ใหม เม่ือไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว จึงประกาศตั้งอําเภอได
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มาตรา ๖๔ อําเภอใดทองที่กวางขวางกรมการอําเภอจะไปตรวจตราใหตลอดทองที่ได  
โดยยาก แตหากในทองท่ีนั้นผูคนไมมากมายพอแกจะจัดตั้งข้ึนเปนอําเภอหนึ่งตางหากก็ดี หรือในทองท่ี 
อําเภอใดมีท่ีประชุมชนมากอยูหางไกลจากท่ีวาการอําเภอ กรมการอําเภอจะไปตรวจการไมไดดังสมควร   
แตจะตั้งที่ประชุมชนแหงนั้นข้ึนเปนอําเภอตางหากทองท่ีจะเล็กไปก็ดี ถาความขัดของในการปกครองมีข้ึน
อยางใดดังวามานี้ จะแบงทองท่ีนั้นออกเปนก่ิงอําเภอเพื่อใหสะดวกแกการปกครองก็ได ใหพึงเขาใจวา   
การท่ีตั้งกิ่งอําเภอนั้น ใหตั้งตอเม่ือมีความจําเปนในการปกครอง อําเภอหนึ่งจะมีก่ิงอําเภอเดียวหรือหลาย 
ก่ิงอําเภอก็ได

มาตรา ๖๕ การจัดตั้งกิ่งอําเภอใด ก็เสมอตั้งที่วาการอําเภอนั้นเองขึ้นอีกแหงหนึ่ง       
เพ่ือความสะดวกแกการปกครอง การที่จะกําหนดจะตองกําหนดแตวาตําบลใด ๆ บาง ท่ีจะตองอยู         
ในปกครองของกิ่งอําเภอ เม่ือสมุหเทศาภิบาลไดรับอนุญาตของเสนาบดีแลวก็จัดตั้งก่ิงอําเภอได

ตอน ๒
การจัดตั้งกรมการอําเภอ

มาตรา ๖๖ อําเภอหนึ่งใหมีพนักงานปกครองคณะหนึ่งเรียกรวมกันวา กรมการอําเภอๆ 
แยกเปนรายตําแหนง ดังนี้ คือ

(๑) นายอําเภอ หรือถาเปนตําแหนงพิเศษ เรียกวาผูวาราชการอําเภอ เปนหัวหนาการ
ปกครองท่ัวไปในอําเภอ และข้ึนตรงตอผูวาราชการเมือง มีอําเภอละคนหนึ่ง

(๒) ปลัดอําเภอเปนผูชวยและผูแทนนายอําเภออยูในบังคับนายอําเภอ อําเภอหนึ่ง มีจํานวน
ปลัดอําเภอมากนอยตามสมควรแกราชการ

(๓) สมุหบัญชีอําเภอ หรือ ขาราชการมีสังกัดในกรมสรรพากร มีหนาท่ีเปนผูชวยนายอําเภอ
ในการเก็บภาษีอากรและผลประโยชนแผนดิน อยูในบังคับนายอําเภอ

มาตรา ๖๗ นายอําเภอ ปลัดอําเภอ สมุหบัญชีซึ่งรวมเรียกกันวากรมการอําเภอนี้ แมมี
ตําแหนงตางกันยอมมีหนาที่และความรับผิดชอบรวมกันในการท่ีจะใหการปกครองอําเภอนั้นเรียบรอย   
และเม่ือตําแหนงใดการมากเหลือมือ หรือวาวางพนักงาน กรมการอําเภอแมอยูในตําแหนงอ่ืนตองชวยและ
ตองทําแทนกันจะถือวาเปนพนักงานตางกันนั้นไมได

มาตรา ๖๘ นายอําเภอมีอํานาจในสวนธุรการฝายพลเรือนเหนือขาราชการทุกแผนก       
ท่ีประจํารักษาราชการในอําเภอนั้น อํานาจท่ีวานี้ไมมีแกอําเภอที่ตั้งท่ีวาการเมือง หรือท่ีวาการมณฑล

มาตรา ๖๙ ในอําเภอหนึ่งนอกจากมีกรมการอําเภอใหมีตําแหนงเสมียนพนักงานอยูใน
บังคับบัญชากรมการอําเภออีกมากนอยตามสมควรแกราชการ กับมีปลัดอําเภอประจําตําบลซึ่งมีอํานาจ
บังคับบัญชาเหนือกํานันผูใหญบานและแพทยประจําตําบลในตําบลนั้น

ปลัดอําเภอประจําตําบลมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับกรมการอําเภอ ซึ่งมีอยูตามกฎหมาย    
วาดวยลักษณะปกครองทองท่ี แตรับผิดชอบในกิจการเฉพาะตําบลที่ตนมีหนาท่ีประจําอยู

(ความในมาตรา ๖๙ ยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา ๑๖ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ทองท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖)

- ๒๑ - 

มาตรา ๗๐ พนักงานปกครองก่ิงอําเภอ จะมีกรมการอําเภอรองแตนายอําเภอตําแหนงใด
อยูประจําการ และจะมีเสมียนพนักงานอยูประจําทําการท่ีก่ิงอําเภอเทาใด ท้ังนี้แลวแตจะสมควรแกราชการ 
แตผูท่ีเปนใหญอยูประจําทําการที่ก่ิงอําเภอตองอยูในบังคับนายอําเภอ และทําการในหนาท่ีในเวลาที่
นายอําเภอมิไดมาอยูท่ีก่ิงอําเภอเหมือนเปนผูแทนนายอําเภอฉะนั้น

มาตรา ๗๑ อําเภอใดมีกิ่งอําเภอ การอยางใดจะควรแยกเปนสวนไปสําหรับกิ่งอําเภอ  
และการอยางใดควรรวมทําแตในท่ีวาการอําเภอแหงเดียว ท้ังนี้ผูวาราชการเมืองมีอํานาจท่ีจะกําหนดได   
โดยอนุมัติของสมุหเทศาภิบาล

มาตรา ๗๒ การเลือกตั้งยายถอนนายอําเภอ ใหสมุหเทศาภิบาลมีอํานาจที่จะทําได      
โดยอนุมัติของเสนาบดี

มาตรา ๗๓ การเลือกตั้งยายถอนปลัดอําเภอ สมุหบัญชีอําเภอ ใหผูวาราชการเมือง        
มีอํานาจที่จะทําไดโดยอนุมัติของสมุหเทศาภิบาล สมุหเทศาภิบาลตองบอกเขามายังเสนาบดีใหทราบดวย 
จงทุกคราว

มาตรา ๗๔ การเลือกตั้งยายถอนเสมียนพนักงานในอําเภอ ใหผูวาราชการเมืองมีอํานาจ  
ท่ีจะทําได ตองบอกใหสมุหเทศาภิบาลทราบดวยจงทุกคราว

มาตรา ๗๕ เวลาตําแหนงปลัดอําเภอ หรือสมุหบัญชีอําเภอวาง ใหนายอําเภอมีอํานาจ     
ท่ีจะจัดผูหนึ่งผูใดในคณะกรมการอําเภอ หรือเสมียนพนักงานคนหนึ่งคนใดเขาทําการในตําแหนงนั้นๆ    
ไดช่ัวคราว แตตองรีบบอกไปยังผูวาราชการเมือง และใหผูนั้นทําการในตําแหนงนั้นไปจนกวาจะไดรับคําสั่ง
จากเจาพนักงานผูใหญใหเปนประการใด

เวลาตําแหนงเสมียนพนักงานในอําเภอวาง ใหนายอําเภอมีอํานาจที่จะจัดคนเขาทําการใน
ตําแหนงนั้นๆ ไดช่ัวคราว แตตองบอกขออนุมัติของผูวาราชการเมืองภายในเดือนหนึ่ง แลวแตผูวาราชการ
เมืองจะตั้งผูนั้นหรือผูอ่ืนใหเปนแทนในตําแหนงท่ีวาง

มาตรา ๗๖ บรรดาขาราชการซึ่งมีสังกัดทําราชการอยูในที่วาการอําเภอ นายอําเภอ        
มีอํานาจที่จะใหลาไดคราวละไมเกินสิบหาวัน

มาตรา ๗๗ ถาและผูใดมีเหตุอันนายอําเภอเห็นวาจะใหทําราชการอยูในตําแหนงจะเสีย
ราชการ นายอําเภอจะใหผูนั้นพักราชการเสียช่ัวคราวก็ได แตในการท่ีส่ังใหพักราชการนี้ ตองบอกใหผูวา
ราชการเมืองทราบภายในสิบหาวัน คําตัดสินเปนเด็ดขาดในเร่ืองนั้นใหเปนหนาท่ีของผูมีอํานาจท่ีจะตั้ง
ตําแหนงท่ีเกิดเหตุนั้น

มาตรา ๗๘ ใหมีดวงตราประจําตําแหนงนายอําเภอ และดวงตราสําหรับนายกิ่งอําเภอ 
สําหรับประทับกํากับลายมือที่ลงช่ือในหนังสือสําคัญตาง ๆ บรรดาหนังสือที่ทําในนามและหนาที่กรมการ
อําเภอ หามมิใหใชตราอ่ืนประทับ และตราประจําตําแหนงนี้ในเวลาผูใดทําการแทนหรือร้ังตําแหนงนั้น      
ก็ใหใชได

มาตรา ๗๙ ในเวลาตําแหนงนายอําเภอวางก็ดี หรือนายอําเภอจะทําการในหนาท่ีไมได
ช่ัวคราวก็ดี ถาและสมุหเทศาภิบาลหรือผูวาราชการเมืองมิไดมีคําสั่งเปนอยางอ่ืนแลว ใหกรมการอําเภอซึ่งมี
ยศสูงกวาผูอ่ืนเปนผูแทน
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มาตรา ๖๔ อําเภอใดทองที่กวางขวางกรมการอําเภอจะไปตรวจตราใหตลอดทองที่ได  
โดยยาก แตหากในทองท่ีนั้นผูคนไมมากมายพอแกจะจัดตั้งข้ึนเปนอําเภอหน่ึงตางหากก็ดี หรือในทองท่ี 
อําเภอใดมีท่ีประชุมชนมากอยูหางไกลจากท่ีวาการอําเภอ กรมการอําเภอจะไปตรวจการไมไดดังสมควร   
แตจะตั้งท่ีประชุมชนแหงนั้นข้ึนเปนอําเภอตางหากทองท่ีจะเล็กไปก็ดี ถาความขัดของในการปกครองมีข้ึน
อยางใดดังวามานี้ จะแบงทองท่ีนั้นออกเปนก่ิงอําเภอเพื่อใหสะดวกแกการปกครองก็ได ใหพึงเขาใจวา   
การท่ีตั้งกิ่งอําเภอนั้น ใหตั้งตอเม่ือมีความจําเปนในการปกครอง อําเภอหนึ่งจะมีก่ิงอําเภอเดียวหรือหลาย 
ก่ิงอําเภอก็ได

มาตรา ๖๕ การจัดตั้งกิ่งอําเภอใด ก็เสมอตั้งที่วาการอําเภอนั้นเองขึ้นอีกแหงหนึ่ง       
เพ่ือความสะดวกแกการปกครอง การที่จะกําหนดจะตองกําหนดแตวาตําบลใด ๆ บาง ท่ีจะตองอยู         
ในปกครองของกิ่งอําเภอ เม่ือสมุหเทศาภิบาลไดรับอนุญาตของเสนาบดีแลวก็จัดตั้งก่ิงอําเภอได

ตอน ๒
การจัดตั้งกรมการอําเภอ

มาตรา ๖๖ อําเภอหนึ่งใหมีพนักงานปกครองคณะหนึ่งเรียกรวมกันวา กรมการอําเภอๆ 
แยกเปนรายตําแหนง ดังน้ี คือ

(๑) นายอําเภอ หรือถาเปนตําแหนงพิเศษ เรียกวาผูวาราชการอําเภอ เปนหัวหนาการ
ปกครองท่ัวไปในอําเภอ และข้ึนตรงตอผูวาราชการเมือง มีอําเภอละคนหนึ่ง

(๒) ปลัดอําเภอเปนผูชวยและผูแทนนายอําเภออยูในบังคับนายอําเภอ อําเภอหนึ่ง มีจํานวน
ปลัดอําเภอมากนอยตามสมควรแกราชการ

(๓) สมุหบัญชีอําเภอ หรือ ขาราชการมีสังกัดในกรมสรรพากร มีหนาท่ีเปนผูชวยนายอําเภอ
ในการเก็บภาษีอากรและผลประโยชนแผนดิน อยูในบังคับนายอําเภอ

มาตรา ๖๗ นายอําเภอ ปลัดอําเภอ สมุหบัญชีซึ่งรวมเรียกกันวากรมการอําเภอนี้ แมมี
ตําแหนงตางกันยอมมีหนาที่และความรับผิดชอบรวมกันในการท่ีจะใหการปกครองอําเภอนั้นเรียบรอย   
และเม่ือตําแหนงใดการมากเหลือมือ หรือวาวางพนักงาน กรมการอําเภอแมอยูในตําแหนงอ่ืนตองชวยและ
ตองทําแทนกันจะถือวาเปนพนักงานตางกันนั้นไมได

มาตรา ๖๘ นายอําเภอมีอํานาจในสวนธุรการฝายพลเรือนเหนือขาราชการทุกแผนก       
ท่ีประจํารักษาราชการในอําเภอนั้น อํานาจท่ีวานี้ไมมีแกอําเภอที่ตั้งท่ีวาการเมือง หรือท่ีวาการมณฑล

มาตรา ๖๙ ในอําเภอหนึ่งนอกจากมีกรมการอําเภอใหมีตําแหนงเสมียนพนักงานอยูใน
บังคับบัญชากรมการอําเภออีกมากนอยตามสมควรแกราชการ กับมีปลัดอําเภอประจําตําบลซึ่งมีอํานาจ
บังคับบัญชาเหนือกํานันผูใหญบานและแพทยประจําตําบลในตําบลนั้น

ปลัดอําเภอประจําตําบลมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับกรมการอําเภอ ซึ่งมีอยูตามกฎหมาย    
วาดวยลักษณะปกครองทองท่ี แตรับผิดชอบในกิจการเฉพาะตําบลที่ตนมีหนาที่ประจําอยู

(ความในมาตรา ๖๙ ยกเลิกและใชความใหมแทนแลวโดยมาตรา ๑๖ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ทองท่ี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖)

- ๒๑ - 

มาตรา ๗๐ พนักงานปกครองก่ิงอําเภอ จะมีกรมการอําเภอรองแตนายอําเภอตําแหนงใด
อยูประจําการ และจะมีเสมียนพนักงานอยูประจําทําการท่ีก่ิงอําเภอเทาใด ท้ังนี้แลวแตจะสมควรแกราชการ 
แตผูท่ีเปนใหญอยูประจําทําการท่ีก่ิงอําเภอตองอยูในบังคับนายอําเภอ และทําการในหนาท่ีในเวลาท่ี
นายอําเภอมิไดมาอยูท่ีก่ิงอําเภอเหมือนเปนผูแทนนายอําเภอฉะนั้น

มาตรา ๗๑ อําเภอใดมีกิ่งอําเภอ การอยางใดจะควรแยกเปนสวนไปสําหรับกิ่งอําเภอ  
และการอยางใดควรรวมทําแตในท่ีวาการอําเภอแหงเดียว ท้ังนี้ผูวาราชการเมืองมีอํานาจท่ีจะกําหนดได   
โดยอนุมัติของสมุหเทศาภิบาล

มาตรา ๗๒ การเลือกตั้งยายถอนนายอําเภอ ใหสมุหเทศาภิบาลมีอํานาจที่จะทําได      
โดยอนุมัติของเสนาบดี

มาตรา ๗๓ การเลือกตั้งยายถอนปลัดอําเภอ สมุหบัญชีอําเภอ ใหผูวาราชการเมือง        
มีอํานาจท่ีจะทําไดโดยอนุมัติของสมุหเทศาภิบาล สมุหเทศาภิบาลตองบอกเขามายังเสนาบดีใหทราบดวย 
จงทุกคราว

มาตรา ๗๔ การเลือกตั้งยายถอนเสมียนพนักงานในอําเภอ ใหผูวาราชการเมืองมีอํานาจ  
ท่ีจะทําได ตองบอกใหสมุหเทศาภิบาลทราบดวยจงทุกคราว

มาตรา ๗๕ เวลาตําแหนงปลัดอําเภอ หรือสมุหบัญชีอําเภอวาง ใหนายอําเภอมีอํานาจ     
ท่ีจะจัดผูหนึ่งผูใดในคณะกรมการอําเภอ หรือเสมียนพนักงานคนหนึ่งคนใดเขาทําการในตําแหนงนั้นๆ    
ไดช่ัวคราว แตตองรีบบอกไปยังผูวาราชการเมือง และใหผูนั้นทําการในตําแหนงนั้นไปจนกวาจะไดรับคําสั่ง
จากเจาพนักงานผูใหญใหเปนประการใด

เวลาตําแหนงเสมียนพนักงานในอําเภอวาง ใหนายอําเภอมีอํานาจที่จะจัดคนเขาทําการใน
ตําแหนงนั้นๆ ไดช่ัวคราว แตตองบอกขออนุมัติของผูวาราชการเมืองภายในเดือนหนึ่ง แลวแตผูวาราชการ
เมืองจะตั้งผูนั้นหรือผูอ่ืนใหเปนแทนในตําแหนงท่ีวาง

มาตรา ๗๖ บรรดาขาราชการซึ่งมีสังกัดทําราชการอยูในที่วาการอําเภอ นายอําเภอ        
มีอํานาจที่จะใหลาไดคราวละไมเกินสิบหาวัน

มาตรา ๗๗ ถาและผูใดมีเหตุอันนายอําเภอเห็นวาจะใหทําราชการอยูในตําแหนงจะเสีย
ราชการ นายอําเภอจะใหผูนั้นพักราชการเสียช่ัวคราวก็ได แตในการท่ีส่ังใหพักราชการนี้ ตองบอกใหผูวา
ราชการเมืองทราบภายในสิบหาวัน คําตัดสินเปนเด็ดขาดในเร่ืองนั้นใหเปนหนาท่ีของผูมีอํานาจท่ีจะตั้ง
ตําแหนงท่ีเกิดเหตุนั้น

มาตรา ๗๘ ใหมีดวงตราประจําตําแหนงนายอําเภอ และดวงตราสําหรับนายกิ่งอําเภอ 
สําหรับประทับกํากับลายมือที่ลงช่ือในหนังสือสําคัญตาง ๆ บรรดาหนังสือท่ีทําในนามและหนาท่ีกรมการ
อําเภอ หามมิใหใชตราอ่ืนประทับ และตราประจําตําแหนงนี้ในเวลาผูใดทําการแทนหรือร้ังตําแหนงนั้น      
ก็ใหใชได

มาตรา ๗๙ ในเวลาตําแหนงนายอําเภอวางก็ดี หรือนายอําเภอจะทําการในหนาท่ีไมได
ช่ัวคราวก็ดี ถาและสมุหเทศาภิบาลหรือผูวาราชการเมืองมิไดมีคําส่ังเปนอยางอ่ืนแลว ใหกรมการอําเภอซึ่งมี
ยศสูงกวาผูอ่ืนเปนผูแทน
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มาตรา ๘๐ ผูแทนมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีแทนน้ันทุกอยาง   
เวนไวแตอํานาจอันเปนสวนบุคคล หรือท่ีมีขอหามไวโดยเฉพาะมิใหผูแทนทําได

มาตรา ๘๑ หนาที่กรมการอําเภอที่กลาวไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือในที่อื่นก็ดี       
ถามิไดระบุวาเปนหนาท่ีเฉพาะนายอําเภอ หรือเฉพาะตําแหนงใดในกรมการอําเภอไซร ใหพึงเขาใจวาเปน
หนาที่และรับผิดชอบรวมกัน นายอําเภอเปนหัวหนาจะทําการนั้นเองหรือจะมอบหมายใหกรมการอําเภอ   
คนใดทําโดยอนุมัติของนายอําเภอก็ได แตนายอําเภอจะหลีกความรับผิดชอบในการท้ังปวง เพราะเหตุท่ีอาง
วาไดใหผูอ่ืนทําแทนนั้นไมได

มาตรา ๘๒ ในการที่จะฟงบังคับบัญชาราชการทั่วไป กรมการอําเภออยูในบังคับบัญชา  
ผูวาราชการเมืองโดยตรง จะลบลางคําสั่งผูวาราชการเมืองได แตผูสําเร็จราชการมณฑลหรือเสนาบดี           
เจากระทรวงในกรุงเทพฯ ผูบัญชาการนั้น ๆ แตการโดยปกติซึ่งยอมมีขาราชการเปนเจาแผนกจากเมืองหรือ
มณฑลไปตรวจการเฉพาะแผนกในท่ีวาการอําเภอ ถาและผูตรวจนั้นกระทําการตามคําส่ังและรับอํานาจไป
จากผูวาราชการเมือง หรือผูสําเร็จราชการมณฑล หรือเจากระทรวง กรมการอําเภอตองเช่ือฟงเหมือนคําสั่ง
ผูวาราชการเมือง ผูสําเร็จราชการมณฑล และเจากระทรวงท่ีใชมานั้น ถาหากวาผูตรวจการน้ันมาโดยลําพัง
หนาท่ีของตน จะสั่งใหจัดการในแผนกน้ัน ๆ ประการใดกรมการอําเภอควรทําตาม ตอเม่ือคําส่ังไมขัดกับ
คําส่ังผูวาราชการเมืองและนายอําเภอเห็นชอบดวย ถามีเจาพนักงานมาสั่งการประการใดๆ กรมการอําเภอ
ตองรายงานใหผูวาราชการเมืองทราบดวยจงทุกคราว

ตอน ๓ 

หนาที่และอํานาจของกรมการอําเภอ
ก. การปกครองทองที่

มาตรา ๘๓ กรมการอําเภอตองตรวจตราและจัดการปกครองตําบลและหมูบานใหเปนไป
ไดจริงดังพระราชบัญญัตินี้

นอกจากอํานาจหนาที่ท่ีกลาวโดยเฉพาะใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมการอําเภอ ใหกรมการ
อําเภอมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับกํานันผูใหญบานดวย

(ความในมาตรา ๘๓ วรรคสอง บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๗ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖)

มาตรา ๘๔ กรมการอําเภอตองเอาใจใสสมาคมใหคุนเคยกับกํานันผูใหญบาน แพทย
ประจําตําบล เปนท่ีปรึกษาหารือ และเปนผูรับชวยแกไขความขัดของใหแกเขา

มาตรา ๘๕ ใหกรมการอําเภอเรียกประชุมกํานันผูใหญบานแพทยประจําตําบลพรอมกัน 
หรือเรียกประชุมแตเฉพาะตําแหนงมีประชุมกํานัน เปนตน ในเวลามีการจะตองปรึกษาหรือตองถามตองส่ัง
ตามสมควร

มาตรา ๘๖ กรมการอําเภอรับผิดชอบที่จะรักษาสถานที่วาการอําเภอ สรรพหนังสือและ
บัญชีตลอดจนบริเวณท่ีวาการอําเภอใหเรียบรอย

- ๒๓ - 

มาตรา ๘๗ กรมการอําเภอตองใหราษฎรที่มีกิจธุระหาไดทุกเม่ือ ถาราษฎรมารองทุกข
อยางใด ซึ่งกรมการอําเภอควรชวยได ตองชวยตามสมควร

มาตรา ๘๘ กรมการอําเภอตองหม่ันตรวจทองท่ีในเขตอําเภอของตน และทองท่ีอําเภอ 
อ่ืนที่ติดตอกันใหรูความเปนไปในทองท่ีนั้น ๆ

มาตรา ๘๙ บรรดาหนังสือสําคัญท่ีตองทําตามกฎหมาย ถากฎหมายและขอบังคับมิไดระบุ
ไววาเปนหนาที่ของพนักงานอื่นทําแลว ใหเปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะทําสําหรับการในอําเภอนั้น

มาตรา ๙๐ กรมการอําเภอเปนพนักงานทําหนังสือเดินทางสําหรับราษฎรในทองท่ีอําเภอ
นั้นจะไปมาคาขายในที่อ่ืน

มาตรา ๙๑ หนาที่ของกรมการอําเภอในการทําทะเบียนบัญชีนั้น คือทําบัญชีสํามะโนครัว 
และทะเบียนทุกๆ อยาง บรรดาท่ีตองการใชในราชการ

มาตรา ๙๒ รายงานราชการที่กรมการอําเภอจะตองทํานั้นจาํแนกเปนกิจตาง ๆ ดงันี้ คือ
ขอ ๑ กรมการอําเภอเปนหูเปนตาของรัฐบาลตองเอาใจใสตรวจตราสืบสวนความทุกขสุข

ของราษฎร และเหตุการณท่ีเกิดมีในทองท่ีของตน การอันใดท่ีรัฐบาลควรรูเพ่ือความสุขของราษฎรและ
ประโยชนของราชการ กรมการอําเภอตองถือเปนหนาที่ ๆ จะรายงานใหรัฐบาลทราบความตามที่เปนจริง

ขอ ๒ โดยปกติใหกรมการอําเภอรายงานตอผูวาราชการเมืองของตน แตถามีคําสั่ง
โดยเฉพาะวาใหรายงานการอยางใดตอผูใดก็ดีหรือวาเหตุการณอันใดเกิดข้ึน กรมการอําเภอเห็นวาจะ
รายงานตอผูวาราชการเมืองของตนกอนจะไมทันประโยชนของราชการจะรายงานไปยังท่ีแหงนั้นๆ ซึ่งเห็นวา
จะเปนประโยชนอยางดีแกราชการก็ไดแตตองบอกใหผูวาราชการเมืองของตนทราบจงทุกคราว

ขอ ๓ รายงานประจําบอกเหตุการณ และขอราชการบรรดามีในอําเภอ ควรยื่นตอผูวา
ราชการเมืองไมนอยกวาเดือนละคร้ังหนึ่ง รายงานการจรนั้นแลวแตกําหนดในขอบังคับ หรือเหตุการณอัน
ควรรายงาน สวนรายงานดวนบอกเหตุสําคัญ ซึ่งเปนปจจุบันทันดวนเกิดข้ึนนั้น ตองรีบรายงานทันที และสง
โดยโทรเลข หรือโทรศัพทอยางเร็วท่ีสุดที่จะสงได

ข. การปองกันภยันตรายของราษฎร และรักษาความสงบในทองที่

มาตรา ๙๓ เวลามีการประชุมชนมากในที่ใด เชนในเวลามีการนักขัตฤกษเปนตน  
กรมการอําเภอ กํานันผูใหญบานตําบลนั้นตองจัดการรักษาความเรียบรอยในที่ประชุมชน

มาตรา ๙๔ กรมการอําเภอตองคอยตรวจตราตักเตือนกํานันผูใหญบานใหมีเคร่ืองสัญญาณ
เรียกลูกบานชวยกันดับไฟ หรือระงับเหตุภยันตรายอยางอื่น หรือจับโจรผูรายทุกหมูบาน

มาตรา ๙๕ เม่ือกรมการอําเภอไดปรึกษากํานันผูใหญบานในทองท่ีนั้นแลว เห็นวาหมูบาน
ใดอยูในท่ีซึ่งสมควรจะจัดการลอมร้ัวปองกันโจรได ใหกรมการอําเภอนําเสนอตอผูวาราชการเมือง เม่ือผูวา
ราชการเมืองเห็นชอบดวยแลว ก็ใหกรมการอําเภอช้ีแจงและสั่งผูใหญบาน และราษฎรในหมูบานนั้นทํา    
ร้ัวลอมรอบหมูบาน มีประตูเปนทางเขาออกกี่แหงแลวแตชาวบานนั้นจะเห็นควร เวลากลางคืนใหผูใหญบาน
จัดราษฎรผลัดเปล่ียนกันรักษาประตูปองกันโจรผูรายใหท้ังหมูบาน
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- ๒๒ - 

มาตรา ๘๐ ผูแทนมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีแทนน้ันทุกอยาง   
เวนไวแตอํานาจอันเปนสวนบุคคล หรือท่ีมีขอหามไวโดยเฉพาะมิใหผูแทนทําได

มาตรา ๘๑ หนาที่กรมการอําเภอที่กลาวไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือในที่อื่นก็ดี       
ถามิไดระบุวาเปนหนาท่ีเฉพาะนายอําเภอ หรือเฉพาะตําแหนงใดในกรมการอําเภอไซร ใหพึงเขาใจวาเปน
หนาท่ีและรับผิดชอบรวมกัน นายอําเภอเปนหัวหนาจะทําการนั้นเองหรือจะมอบหมายใหกรมการอําเภอ   
คนใดทําโดยอนุมัติของนายอําเภอก็ได แตนายอําเภอจะหลีกความรับผิดชอบในการท้ังปวง เพราะเหตุท่ีอาง
วาไดใหผูอ่ืนทําแทนนั้นไมได

มาตรา ๘๒ ในการที่จะฟงบังคับบัญชาราชการทั่วไป กรมการอําเภออยูในบังคับบัญชา  
ผูวาราชการเมืองโดยตรง จะลบลางคําสั่งผูวาราชการเมืองได แตผูสําเร็จราชการมณฑลหรือเสนาบดี           
เจากระทรวงในกรุงเทพฯ ผูบัญชาการนั้น ๆ แตการโดยปกติซึ่งยอมมีขาราชการเปนเจาแผนกจากเมืองหรือ
มณฑลไปตรวจการเฉพาะแผนกในท่ีวาการอําเภอ ถาและผูตรวจนั้นกระทําการตามคําส่ังและรับอํานาจไป
จากผูวาราชการเมือง หรือผูสําเร็จราชการมณฑล หรือเจากระทรวง กรมการอําเภอตองเช่ือฟงเหมือนคําสั่ง
ผูวาราชการเมือง ผูสําเร็จราชการมณฑล และเจากระทรวงท่ีใชมานั้น ถาหากวาผูตรวจการน้ันมาโดยลําพัง
หนาท่ีของตน จะส่ังใหจัดการในแผนกน้ัน ๆ ประการใดกรมการอําเภอควรทําตาม ตอเม่ือคําส่ังไมขัดกับ
คําส่ังผูวาราชการเมืองและนายอําเภอเห็นชอบดวย ถามีเจาพนักงานมาส่ังการประการใดๆ กรมการอําเภอ
ตองรายงานใหผูวาราชการเมืองทราบดวยจงทุกคราว

ตอน ๓ 

หนาที่และอํานาจของกรมการอําเภอ
ก. การปกครองทองที่

มาตรา ๘๓ กรมการอําเภอตองตรวจตราและจัดการปกครองตําบลและหมูบานใหเปนไป
ไดจริงดังพระราชบัญญัตินี้

นอกจากอํานาจหนาที่ท่ีกลาวโดยเฉพาะใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมการอําเภอ ใหกรมการ
อําเภอมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับกํานันผูใหญบานดวย

(ความในมาตรา ๘๓ วรรคสอง บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๗ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๖)

มาตรา ๘๔ กรมการอําเภอตองเอาใจใสสมาคมใหคุนเคยกับกํานันผูใหญบาน แพทย
ประจําตําบล เปนท่ีปรึกษาหารือ และเปนผูรับชวยแกไขความขัดของใหแกเขา

มาตรา ๘๕ ใหกรมการอําเภอเรียกประชุมกํานันผูใหญบานแพทยประจําตําบลพรอมกัน 
หรือเรียกประชุมแตเฉพาะตําแหนงมีประชุมกํานัน เปนตน ในเวลามีการจะตองปรึกษาหรือตองถามตองส่ัง
ตามสมควร

มาตรา ๘๖ กรมการอําเภอรับผิดชอบที่จะรักษาสถานที่วาการอําเภอ สรรพหนังสือและ
บัญชีตลอดจนบริเวณท่ีวาการอําเภอใหเรียบรอย

- ๒๓ - 

มาตรา ๘๗ กรมการอําเภอตองใหราษฎรที่มีกิจธุระหาไดทุกเม่ือ ถาราษฎรมารองทุกข
อยางใด ซึ่งกรมการอําเภอควรชวยได ตองชวยตามสมควร

มาตรา ๘๘ กรมการอําเภอตองหม่ันตรวจทองท่ีในเขตอําเภอของตน และทองท่ีอําเภอ 
อ่ืนที่ติดตอกันใหรูความเปนไปในทองท่ีนั้น ๆ

มาตรา ๘๙ บรรดาหนังสือสําคัญท่ีตองทําตามกฎหมาย ถากฎหมายและขอบังคับมิไดระบุ
ไววาเปนหนาที่ของพนักงานอื่นทําแลว ใหเปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะทําสําหรับการในอําเภอนั้น

มาตรา ๙๐ กรมการอําเภอเปนพนักงานทําหนังสือเดินทางสําหรับราษฎรในทองท่ีอําเภอ
นั้นจะไปมาคาขายในที่อ่ืน

มาตรา ๙๑ หนาที่ของกรมการอําเภอในการทําทะเบียนบัญชีนั้น คือทําบัญชีสํามะโนครัว 
และทะเบียนทุกๆ อยาง บรรดาท่ีตองการใชในราชการ

มาตรา ๙๒ รายงานราชการที่กรมการอําเภอจะตองทํานั้นจาํแนกเปนกิจตาง ๆ ดงันี้ คือ
ขอ ๑ กรมการอําเภอเปนหูเปนตาของรัฐบาลตองเอาใจใสตรวจตราสืบสวนความทุกขสุข

ของราษฎร และเหตุการณท่ีเกิดมีในทองท่ีของตน การอันใดท่ีรัฐบาลควรรูเพ่ือความสุขของราษฎรและ
ประโยชนของราชการ กรมการอําเภอตองถือเปนหนาที่ ๆ จะรายงานใหรัฐบาลทราบความตามที่เปนจริง

ขอ ๒ โดยปกติใหกรมการอําเภอรายงานตอผูวาราชการเมืองของตน แตถามีคําสั่ง
โดยเฉพาะวาใหรายงานการอยางใดตอผูใดก็ดีหรือวาเหตุการณอันใดเกิดข้ึน กรมการอําเภอเห็นวาจะ
รายงานตอผูวาราชการเมืองของตนกอนจะไมทันประโยชนของราชการจะรายงานไปยังท่ีแหงนั้นๆ ซึ่งเห็นวา
จะเปนประโยชนอยางดีแกราชการก็ไดแตตองบอกใหผูวาราชการเมืองของตนทราบจงทุกคราว

ขอ ๓ รายงานประจําบอกเหตุการณ และขอราชการบรรดามีในอําเภอ ควรยื่นตอผูวา
ราชการเมืองไมนอยกวาเดือนละคร้ังหนึ่ง รายงานการจรนั้นแลวแตกําหนดในขอบังคับ หรือเหตุการณอัน
ควรรายงาน สวนรายงานดวนบอกเหตุสําคัญ ซึ่งเปนปจจุบันทันดวนเกิดข้ึนนั้น ตองรีบรายงานทันที และสง
โดยโทรเลข หรือโทรศัพทอยางเร็วท่ีสุดที่จะสงได

ข. การปองกันภยันตรายของราษฎร และรักษาความสงบในทองที่

มาตรา ๙๓ เวลามีการประชุมชนมากในที่ใด เชนในเวลามีการนักขัตฤกษเปนตน  
กรมการอําเภอ กํานันผูใหญบานตําบลนั้นตองจัดการรักษาความเรียบรอยในท่ีประชุมชน

มาตรา ๙๔ กรมการอําเภอตองคอยตรวจตราตักเตือนกํานันผูใหญบานใหมีเคร่ืองสัญญาณ
เรียกลูกบานชวยกันดับไฟ หรือระงับเหตุภยันตรายอยางอื่น หรือจับโจรผูรายทุกหมูบาน

มาตรา ๙๕ เม่ือกรมการอําเภอไดปรึกษากํานันผูใหญบานในทองท่ีนั้นแลว เห็นวาหมูบาน
ใดอยูในท่ีซึ่งสมควรจะจัดการลอมร้ัวปองกันโจรได ใหกรมการอําเภอนําเสนอตอผูวาราชการเมือง เม่ือผูวา
ราชการเมืองเห็นชอบดวยแลว ก็ใหกรมการอําเภอช้ีแจงและสั่งผูใหญบาน และราษฎรในหมูบานนั้นทํา    
ร้ัวลอมรอบหมูบาน มีประตูเปนทางเขาออกกี่แหงแลวแตชาวบานนั้นจะเห็นควร เวลากลางคืนใหผูใหญบาน
จัดราษฎรผลัดเปล่ียนกันรักษาประตูปองกันโจรผูรายใหท้ังหมูบาน
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มาตรา ๙๖ หมูบานใดตั้งอยูใกลปาพงอันเปนเช้ือไฟ เม่ือถึงฤดูพงแหงใหกรมการอําเภอ
ส่ังราษฎรในหมูบานนั้น ใหชวยกันถางพงใหเตียนออกไปหางบานเรือน ปองกันอยาใหเปนอัคคีภัยแก
หมูบานนั้น

มาตรา ๙๗ เม่ือกํานันตําบลใดรายงานมาวาเจาของหรือผูท่ีอยูในเหยาเรือนแหงใดท่ีราง
หรือทรุดโทรม ไมกระทําการตามคําส่ังใหจัดการซอมแซมรักษาเรือนนั้นใหดีตามความที่กลาวไวใน    
มาตรา ๕๕ ใหกรมการอําเภอไตสวนและบังคับตามควรแกการ ถาไมทําตามบังคับใหกรมการอําเภอ         
มีอํานาจร้ือเรือนนั้นได และเรียกเอาคาร้ือแกเจาของ

มาตรา ๙๘ ราษฎรคนใดไปปลูกเรือนอยูในท่ีเปล่ียว อันนากลัวอันตรายดวยโจรผูรายก็ดี 
หรือนากลัวจะเปนซองของโจรผูรายก็ดี เม่ือกรมการอําเภอไดปรึกษากับกํานันในทองท่ีนั้นเห็นดวยกันแลว     
ก็ใหบังคับใหผูนั้นยายเขามาอยูเสียในหมูบาน

มาตรา ๙๙ ในเวลาอัตคัดอาหาร ใหกรมการอําเภอประกาศตักเตือนราษฎรใหเก็บรักษา
ขาวไวใหพอบริโภค

มาตรา ๑๐๐ ถาแหงใดขาวไมพอแกราษฎรในเวลาอัตคัด ใหกรมการอําเภอรีบรายงาน 
และกะประมาณจํานวนขาวที่ขาด อันราษฎรจะไมพึงขวนขวายหาเองได แจงตอผูวาราชการเมือง            
ถาและรัฐบาลจัดสงขาวหลวงมาแกอัตคัดไซร เปนหนาท่ีของกรมการอําเภอท่ีจะจัดการจําหนายขาว       
ตามวิธีท่ีสมควร คือ

(๑) ผูใดมีทุนพอซ้ือ ใหผูนัน้ซื้อไดเทาราคาทุน
(๒) ผูใดทํานาไวยังไมไดผล ใหผูนั้นยืมโดยสัญญาสงเงินเม่ือขายขาวใหมไดเทาราคาทุนท่ี

รับขาวไปในเวลานั้น หรือใชดวยขาวใหมเม่ือทําได คิดตามราคาขาวใหมในเวลานั้นเทาทุนท่ีรัฐบาลใหยืมไป
(๓) ผูใดทําการเพาะปลูก หรือหาสินคาปาอันอาจจะหาสินคามาแลกขาวได ก็ยอมรับสินคา

จากผูนั้นแลกขาวโดยคิดราคาตามสมควรและพอใจทั้งสองฝาย
(๔) ผูใดอาจจะทําการไดแตดวยแรง ก็หางานอันประกอบดวยสาธารณประโยชน เชน    

ขุดสระนํ้า ทําถนนหรือซอมแซมสถานท่ีทําราชการเปนตน ใหผูนั้นรับจางทํา คิดขาวใหตามราคาทุน        
เปนคาจางโดยอัตราสูงกวาที่เขาจางกันทําการในนั้นหนึ่งในสี่สวน คือ ถาอัตราคาจางเขาจางกันโดยปกติ    
วันละบาทหนึ่ง ใหใหขาวเทาราคาวันละหนึ่งบาทยี่สิบหาสตางค เปนตน

(๔) หามมิให ๆ ขาวแกผูที่ยังสามารถกระทําการแลกไดดวยประการใดๆ แตผูซึ่ง         
ไมสามารถกระทําการแลกไดจริง ๆ เชน คนเจ็บไข ชรา ทุพพลภาพ หรือทารกน้ัน ควรใหไดรับขาว        
ของหลวงพอสมควรแตท่ีจะเลี้ยงชีวิตในเวลาอัตคัดนั้น

ค. การที่เกี่ยวดวยความแพงและความอาญา

มาตรา ๑๐๑ หนาที่และอํานาจของกรมการอําเภอในการที่เกี่ยวดวยความอาญานั้น        
มีดังตอไปนี้ คือ

ขอ ๑ บรรดาอํานาจซึ่งกฎหมายกําหนดไวสําหรับผูใหญบานและกํานันนั้น ใหกรมการ
อําเภอใชไดทุกอยาง

- ๒๕ - 

ขอ ๒ ความอาญาเกิดข้ึนในทองท่ีอําเภอใด หรือตัวจําเลยมาอาศัยอยูในทองท่ีอําเภอใด   
ใหกรมการอําเภอมีอํานาจที่จะสั่งใหจับผูตองหามาไตสวนคดีเร่ืองนั้นในช้ันตน

ขอ ๓ ในการไตสวนในช้ันตนก็ดี หรือจัดการตามหมายอยางใด ๆ หรือตามคําสั่งของศาล 
หรือคําส่ังในทางราชการอยางใด ๆ ก็ดี ใหกรมการอําเภอมีอํานาจท่ีจะออกหมายเรียกตัวคนมาสาบาน     
ใหการเปนพยาน หมายคนบานเรือน หรือหมายยึดส่ิงของได

ขอ ๔ ในการคนบานเรือน หรือยึดส่ิงของนั้น ถานายอําเภอไปคน หรือยึดเองไมตองมีหมาย 
ถาจะแตงใหผูอ่ืนไปคนหรือยึด ก็ใหนายอําเภอมีหมายส่ังเจาพนักงานผูถือหมายมีอํานาจท่ีจะคนและ       
ยึดไดตามหมาย

ขอ ๕ ตัวผูตองหาในคดีอาญา ซึ่งไดตัวมาตอหนากรมการอําเภอน้ัน โดยปกตินายอําเภอ
ควรยอมใหมีประกัน แตถานายอําเภอเห็นวามีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดท่ีจะกลาวในมาตราน้ี ก็ใหเอา  
ตัวไว คือ

(ก) เปนคดีฉกรรจท่ีตองดวยโทษจําคุกตั้งแตสิบปข้ึนไปอยางหนึ่ง หรือ
(ข) ถาผูตองหาหลบหนีจะจับไดโดยยากอยางหนึ่ง หรือ
(ค) เห็นไดวาถาปลอยผูนัน้ไปจะทําใหเกิดเหตุอันตรายอยางหนึ่ง หรือ
(ง) ถาปลอยไปจะขัดของหรือลําบากแกการไตสวนคดใีนช้ันตนอยางหนึ่ง

ขอ ๖ การไตสวนคดีในชั้นตนนั้นตองลงมือภายในสี่สิบแปดชั่วโมง ตั้งแตเวลาที่จับ
ผูตองหา นายอําเภอตองรีบจัดการโดยเร็วท่ีจะทําได แลวสงตัวผูตองหายังเมือง ใหสงตอไปยังศาลซึ่งมี
หนาที่พิจารณาคดีนั้น โดยวิธีท่ีกลาวตอไปนี้

ถาเปนตําบลท่ีมีศาลซึ่งมีอํานาจ และท่ีวาการอําเภอตั้งอยูดวยกัน ใหสงตัวผูตองหาตอศาล
ภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมง ตั้งแตเวลาท่ีผูตองหาไดตกมาอยูในความควบคุมของกรมการอําเภอ

ถาเปนท่ีอ่ืน ๆ ใหสงตัวผูตองหายังศาลโดยเร็วท่ีจะทําได และหามมิใหกักขังตัวไวท่ีๆ      
วาการอําเภอเกินกวาสี่สิบแปดช่ัวโมง โดยไมมีเหตุจําเปน

ถาเม่ือสงผูตองหาไปยังศาล นายอําเภอทําการไตสวนคดีในช้ันตนยังไมสําเร็จ ก็ให       
เจาพนักงานเมืองรองตอศาลขอผัดใหมีเวลาไตสวนตอไปตามสมควร

ขอ ๗ ในการไตสวนความอาญาถานายอําเภอเห็นวาไมมีหลักฐานขางฝายโจทก ใหปลอย
ตัวผูตองหาไป ถาผูตองหาตองดวยหมายส่ังจับของศาลอยูแลว ก็ใหเจาพนักงานเมืองรองขอตอศาลใหส่ัง
ปลอยตัวผูตองหา

มาตรา ๑๐๒ กรมการอําเภอตองจัดพนักงานออกตรวจตระเวนรักษาความเรียบรอย    
และคอยสืบจับโจรผูรายในทองท่ีของตน

มาตรา ๑๐๓ เมื่อมีเหตุผูคนถูกกระทํารายตายลงในทองที่อําเภอใดก็ดี ฟกชํ้าหรือ         
มีบาดแผลเจ็บปวยสาหัสก็ดี ผูท่ีถูกกระทํารายฟกชํ้าหรือมีบาดแผลมาขอใหชันสูตรก็ดี เปนหนาท่ีของ
กรมการอําเภอที่จะตรวจชันสูตรหรือพลิกศพตามพระราชบัญญัติ และจดคําใหการพรอมดวยพยาน และทํา
หนังสือชันสูตรไวเปนหลักฐาน

มาตรา ๑๐๔ เม่ือเกิดเหตุเสียทรัพยแกผูหนึ่งผูใด เชนถูกโจรภัยเปนตน เปนหนาท่ีของ
กรมการอําเภอที่จะทําคําตราสินตามคําขอรองของเจาทรัพย หรือเพ่ือหลักฐานในราชการ
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มาตรา ๙๖ หมูบานใดตั้งอยูใกลปาพงอันเปนเช้ือไฟ เม่ือถึงฤดูพงแหงใหกรมการอําเภอ
ส่ังราษฎรในหมูบานนั้น ใหชวยกันถางพงใหเตียนออกไปหางบานเรือน ปองกันอยาใหเปนอัคคีภัยแก
หมูบานนั้น

มาตรา ๙๗ เม่ือกํานันตําบลใดรายงานมาวาเจาของหรือผูท่ีอยูในเหยาเรือนแหงใดท่ีราง
หรือทรุดโทรม ไมกระทําการตามคําส่ังใหจัดการซอมแซมรักษาเรือนนั้นใหดีตามความที่กลาวไวใน    
มาตรา ๕๕ ใหกรมการอําเภอไตสวนและบังคับตามควรแกการ ถาไมทําตามบังคับใหกรมการอําเภอ         
มีอํานาจร้ือเรือนนั้นได และเรียกเอาคาร้ือแกเจาของ

มาตรา ๙๘ ราษฎรคนใดไปปลูกเรือนอยูในท่ีเปล่ียว อันนากลัวอันตรายดวยโจรผูรายก็ดี 
หรือนากลัวจะเปนซองของโจรผูรายก็ดี เม่ือกรมการอําเภอไดปรึกษากับกํานันในทองท่ีนั้นเห็นดวยกันแลว     
ก็ใหบังคับใหผูนั้นยายเขามาอยูเสียในหมูบาน

มาตรา ๙๙ ในเวลาอัตคัดอาหาร ใหกรมการอําเภอประกาศตักเตือนราษฎรใหเก็บรักษา
ขาวไวใหพอบริโภค

มาตรา ๑๐๐ ถาแหงใดขาวไมพอแกราษฎรในเวลาอัตคัด ใหกรมการอําเภอรีบรายงาน 
และกะประมาณจํานวนขาวที่ขาด อันราษฎรจะไมพึงขวนขวายหาเองได แจงตอผูวาราชการเมือง            
ถาและรัฐบาลจัดสงขาวหลวงมาแกอัตคัดไซร เปนหนาท่ีของกรมการอําเภอที่จะจัดการจําหนายขาว       
ตามวิธีท่ีสมควร คือ

(๑) ผูใดมีทุนพอซ้ือ ใหผูนัน้ซื้อไดเทาราคาทุน
(๒) ผูใดทํานาไวยังไมไดผล ใหผูนั้นยืมโดยสัญญาสงเงินเม่ือขายขาวใหมไดเทาราคาทุนท่ี

รับขาวไปในเวลานั้น หรือใชดวยขาวใหมเม่ือทําได คิดตามราคาขาวใหมในเวลานั้นเทาทุนท่ีรัฐบาลใหยืมไป
(๓) ผูใดทําการเพาะปลูก หรือหาสินคาปาอันอาจจะหาสินคามาแลกขาวได ก็ยอมรับสินคา

จากผูนั้นแลกขาวโดยคิดราคาตามสมควรและพอใจทั้งสองฝาย
(๔) ผูใดอาจจะทําการไดแตดวยแรง ก็หางานอันประกอบดวยสาธารณประโยชน เชน    

ขุดสระนํ้า ทําถนนหรือซอมแซมสถานท่ีทําราชการเปนตน ใหผูนั้นรับจางทํา คิดขาวใหตามราคาทุน        
เปนคาจางโดยอัตราสูงกวาที่เขาจางกันทําการในนั้นหนึ่งในสี่สวน คือ ถาอัตราคาจางเขาจางกันโดยปกติ    
วันละบาทหนึ่ง ใหใหขาวเทาราคาวันละหนึ่งบาทยี่สิบหาสตางค เปนตน

(๔) หามมิให ๆ ขาวแกผูที่ยังสามารถกระทําการแลกไดดวยประการใดๆ แตผูซึ่ง         
ไมสามารถกระทําการแลกไดจริง ๆ เชน คนเจ็บไข ชรา ทุพพลภาพ หรือทารกน้ัน ควรใหไดรับขาว        
ของหลวงพอสมควรแตท่ีจะเลี้ยงชีวิตในเวลาอัตคัดนั้น

ค. การที่เกี่ยวดวยความแพงและความอาญา

มาตรา ๑๐๑ หนาที่และอํานาจของกรมการอําเภอในการที่เกี่ยวดวยความอาญานั้น        
มีดงัตอไปนี้ คือ

ขอ ๑ บรรดาอํานาจซึ่งกฎหมายกําหนดไวสําหรับผูใหญบานและกํานันนั้น ใหกรมการ
อําเภอใชไดทุกอยาง
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ขอ ๒ ความอาญาเกิดข้ึนในทองท่ีอําเภอใด หรือตัวจําเลยมาอาศัยอยูในทองท่ีอําเภอใด   
ใหกรมการอําเภอมีอํานาจที่จะสั่งใหจับผูตองหามาไตสวนคดีเร่ืองนั้นในช้ันตน

ขอ ๓ ในการไตสวนในช้ันตนก็ดี หรือจัดการตามหมายอยางใด ๆ หรือตามคําสั่งของศาล 
หรือคําส่ังในทางราชการอยางใด ๆ ก็ดี ใหกรมการอําเภอมีอํานาจท่ีจะออกหมายเรียกตัวคนมาสาบาน     
ใหการเปนพยาน หมายคนบานเรือน หรือหมายยึดส่ิงของได

ขอ ๔ ในการคนบานเรือน หรือยึดส่ิงของนั้น ถานายอําเภอไปคน หรือยึดเองไมตองมีหมาย 
ถาจะแตงใหผูอ่ืนไปคนหรือยึด ก็ใหนายอําเภอมีหมายส่ังเจาพนักงานผูถือหมายมีอํานาจท่ีจะคนและ       
ยึดไดตามหมาย

ขอ ๕ ตัวผูตองหาในคดีอาญา ซึ่งไดตัวมาตอหนากรมการอําเภอน้ัน โดยปกตินายอําเภอ
ควรยอมใหมีประกัน แตถานายอําเภอเห็นวามีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดท่ีจะกลาวในมาตราน้ี ก็ใหเอา  
ตัวไว คือ

(ก) เปนคดีฉกรรจท่ีตองดวยโทษจําคุกตั้งแตสิบปข้ึนไปอยางหนึ่ง หรือ
(ข) ถาผูตองหาหลบหนีจะจับไดโดยยากอยางหนึ่ง หรือ
(ค) เห็นไดวาถาปลอยผูนัน้ไปจะทําใหเกิดเหตุอันตรายอยางหนึ่ง หรือ
(ง) ถาปลอยไปจะขัดของหรือลําบากแกการไตสวนคดใีนช้ันตนอยางหนึ่ง

ขอ ๖ การไตสวนคดีในชั้นตนนั้นตองลงมือภายในสี่สิบแปดชั่วโมง ตั้งแตเวลาที่จับ
ผูตองหา นายอําเภอตองรีบจัดการโดยเร็วท่ีจะทําได แลวสงตัวผูตองหายังเมือง ใหสงตอไปยังศาลซึ่งมี
หนาที่พิจารณาคดีนั้น โดยวิธีท่ีกลาวตอไปนี้

ถาเปนตําบลท่ีมีศาลซึ่งมีอํานาจ และท่ีวาการอําเภอตั้งอยูดวยกัน ใหสงตัวผูตองหาตอศาล
ภายในส่ีสิบแปดช่ัวโมง ตั้งแตเวลาท่ีผูตองหาไดตกมาอยูในความควบคุมของกรมการอําเภอ

ถาเปนท่ีอ่ืน ๆ ใหสงตัวผูตองหายังศาลโดยเร็วท่ีจะทําได และหามมิใหกักขังตัวไวท่ีๆ      
วาการอําเภอเกินกวาสี่สิบแปดช่ัวโมง โดยไมมีเหตุจําเปน

ถาเม่ือสงผูตองหาไปยังศาล นายอําเภอทําการไตสวนคดีในช้ันตนยังไมสําเร็จ ก็ให       
เจาพนักงานเมืองรองตอศาลขอผัดใหมีเวลาไตสวนตอไปตามสมควร

ขอ ๗ ในการไตสวนความอาญาถานายอําเภอเห็นวาไมมีหลักฐานขางฝายโจทก ใหปลอย
ตัวผูตองหาไป ถาผูตองหาตองดวยหมายส่ังจับของศาลอยูแลว ก็ใหเจาพนักงานเมืองรองขอตอศาลใหส่ัง
ปลอยตัวผูตองหา

มาตรา ๑๐๒ กรมการอําเภอตองจัดพนักงานออกตรวจตระเวนรักษาความเรียบรอย    
และคอยสืบจับโจรผูรายในทองท่ีของตน

มาตรา ๑๐๓ เมื่อมีเหตุผูคนถูกกระทํารายตายลงในทองที่อําเภอใดก็ดี ฟกชํ้าหรือ         
มีบาดแผลเจ็บปวยสาหัสก็ดี ผูท่ีถูกกระทํารายฟกชํ้าหรือมีบาดแผลมาขอใหชันสูตรก็ดี เปนหนาท่ีของ
กรมการอําเภอที่จะตรวจชันสูตรหรือพลิกศพตามพระราชบัญญัติ และจดคําใหการพรอมดวยพยาน และทํา
หนังสือชันสูตรไวเปนหลักฐาน

มาตรา ๑๐๔ เม่ือเกิดเหตุเสียทรัพยแกผูหนึ่งผูใด เชนถูกโจรภัยเปนตน เปนหนาท่ีของ
กรมการอําเภอที่จะทําคําตราสินตามคําขอรองของเจาทรัพย หรือเพ่ือหลักฐานในราชการ
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มาตรา ๑๐๕ (ความในมาตรา ๑๐๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ. การเปรียบเทียบคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๔๘๑)

มาตรา ๑๐๖ ถามีผูขอรองอายัดตัวคนหรือส่ิงของโดยชอบดวยกฎหมาย เปนหนาท่ีของ
กรมการอําเภอที่จะรับอายัด และทําหนังสือหลักฐานในการอายัดนั้น

มาตรา ๑๐๗ เงินกลาง หรือของกลาง ในคดีท่ีจะตองรักษาไวในอําเภอนั้น หรือจะตอง
นําสงไปยังเมือง เปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะจัดการรักษาและสง

มาตรา ๑๐๘ (ความในมาตรา ๑๐๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๒ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑)

ง. การปองกันโรคราย

มาตรา ๑๐๙ กรมการอําเภอตองคอยระวัง อยาใหโรครายแพรหลายไปในประชุมชน  
ตองคอยดูแลปองกัน หรือเม่ือโรคเกิดข้ึนก็ตองจัดการรักษาอยาใหติดตอลุกลามมากไป

มาตรา ๑๑๐ เพราะเหตุท่ีโสโครกเปนแดนเกิดของโรคราย คือ อหิวาตกโรค และกาฬโรค
เปนตน กรมการอําเภอตองคอยตรวจตราวากลาวคนในทองท่ีอยาใหทอดท้ิงหรือปลอยใหเกิดความโสโครก
อันจะเปนเหตุใหเกิดโรคภัยไขเจ็บแกประชาชน

มาตรา ๑๑๑ กรมการอําเภอตองเอาเปนธุระตรวจตราอุดหนุนใหแพทยประจําตําบลดูแล
การรักษาพยาบาล คือ การปลูกทรพิษ และจําหนายยาหลวง เปนตน และใหราษฎรไดรับความปองกัน   
และรักษาโรคตามสมควรแกการที่จะเปนได

มาตรา ๑๑๒ ในเวลาเกิดโรครายติดตอข้ึนในอําเภอนั้น หรือในทองท่ีอําเภออื่น ซึ่งอาจจะ
ลุกลามมาถึงอําเภอนั้น ใหกรมการอําเภอประกาศตักเตือนแกราษฎรใหจัดการปองกันและรักษาโรค ถาหาก
วาจะควรจัดการปองกันไดอยางใด หรือวาควรจะรีบรองเรียนตอผูใหญขอกําลังอุดหนุนประการใด ก็ให
กรมการอําเภอจัดการตามสมควร

มาตรา ๑๑๓ ถาเกิดโรครายท่ีติดตอข้ึนในอําเภอใด ใหกรมการอําเภอนั้นรีบบอกขาวโดย
ทางอยางเร็วท่ีสุดท่ีจะบอกไดใหผูใหญเหนือตนทราบ แลวใหรายงานเหตุความไขนั้นตอไปเนือง ๆ จนกวา
โรคจะสงบ

จ. บํารุงการทํานาคาขายปาไมและทางไปมาตอกัน

มาตรา ๑๑๔ กรมการอําเภอตองตรวจใหรูทําเลที่ทํามาหาเลี้ยงชีพของราษฎรในอําเภอนั้น 
คือ ท่ีนา ท่ีสวน ท่ีจับสัตวน้ํา เปนตน และตองสอบสวนใหรูวาท่ีเหลานั้นอาศัยสายนํ้าทางใด ควรทําบัญชี     
มีทะเบียนไวในที่วาการอําเภอ

มาตรา ๑๑๕ การบํารุงผลประโยชนในการหาเล้ียงชีพของราษฎรก็ดี การปองกันภยันตราย   
มิใหเกิดแกการหาเล้ียงชีพของราษฎรก็ดี อันตองการความพรอมเพรียงชวยกันในหมูราษฎร ยกตัวอยาง   
ดังบางคราวจะตองทําทํานบปดน้ํา บางคราวตองระบายน้ําสําหรับการเพาะปลูก การเหลานี้เปนหนาท่ีของ
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กรมการอําเภอจะตองเอาใจใสคอยตรวจตราและปรึกษากํานันผูใหญบาน ถามีการสมควรจะตองทําเพ่ือให
เจริญผลประโยชนแกราษฎรก็ดี หรือเพื่อปองกันความเสียหายแกผลประโยชนนั้นก็ดี ใหกรมการอําเภอ
เรียกราษฎรชวยกันทําการนั้น ๆ ใหสําเร็จทันฤดูกาล

มาตรา ๑๑๖ การรักษาผลประโยชนในการหาเล้ียงชีพของราษฎร เชน การปดน้ํา และระบายนํ้า
เชนกลาวมาในมาตรากอนเปนตน ตลอดจนอยางอ่ืน ๆ ถาหากเกิดเก่ียงแยงกันในประโยชนท่ีจะพึงได
ยกตัวอยางดังเชนชาวนาตองการใหปดน้ํา ชาวเรือตองการใหเปดน้ําใหเรือเดินเปนตน ใหกรมการอําเภอ
เรียกกํานันประชุมปรึกษาหาวิธีท่ีจะรักษาประโยชนท้ังสองฝาย หรือถาจะใหไดประโยชนไมไดท้ังสองฝาย    
ก็ใหรักษาประโยชนใหญโดยยอมทิ้งประโยชนนอยดวยความจําเปน

เม่ือเห็นดวยกันโดยมากประการใด ก็ใหกรรมการอําเภอจัดการตามนั้น
มาตรา ๑๑๗ หวย คลอง และลําน้ําตาง ๆ ยอมเปนของท่ีรัฐบาลปกปกรักษา เปนหนาท่ี

ของกรมการอําเภอจะตองตรวจตราอยาใหเสีย และอยาใหผูใดทําใหเสียสาธารณประโยชน ถาจะตอง
ซอมแซมตกแตงใหกรมการอําเภอเรียกราษฎรชวยกันทําอยางกับปดน้ําฉะนั้น

มาตรา ๑๑๘ กรมการอําเภอมีหนาท่ีจะตองตรวจตราและจัดการรักษาทางบก ทางน้ํา    
อันเปนทางที่ราษฎรไปมาคาขาย ใหไปมาโดยสะดวกตามที่จะเปนไดทุกฤดูกาล การอันนี้ถาจะตองทําการ
ซอมแซมหรือแกไขความขัดของ ใหกรมการอําเภอเรียกราษฎรชวยกันทําอยางวามาแลว

มาตรา ๑๑๙ กรมการอําเภอตองตรวจตรารักษาปาไม ซึ่งรัฐบาลหวงหามตามขอบังคับ
การปาไม

มาตรา ๑๒๐ ท่ีวางซึ่งรัฐบาลอนุญาตใหราษฎรทําการเพาะปลูกนั้น เปนหนาที่ของกรมการ
อําเภอท่ีจะตองตรวจตราจัดการปองกันการเกี่ยงแยงในระหวางราษฎรที่ไปตั้งทําการเพาะปลูกกอน ไดรับโฉนด

มาตรา ๑๒๑ ท่ีน้ําอันเปนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา เปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะตรวจตรา
รักษาปองกันมิใหพืชพันธุสัตวน้ําสูญไป

มาตรา ๑๒๒ นายอําเภอมีหนาที่รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดูแลรักษาและ
คุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน และส่ิงซึ่งเปน
สาธารณประโยชนอ่ืนอันอยูในเขตอําเภอ

นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีอํานาจใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชท่ีดิน
ตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในกรณีท่ีมีขอพิพาทหรือคดีเก่ียวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอําเภอและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะรวมกันดําเนินการหรือฝายใดฝายหนึ่งจะเปนผูดําเนินการ ก็ใหมีอํานาจกระทําได ท้ังนี้ 
กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑเปนแนวทางปฏิบัติดวยก็ได

คาใชจายในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสามใหจายจากงบประมาณของ   
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

(ความในมาตรา๑๒๒ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๑๓ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑)
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- ๒๖ - 

มาตรา ๑๐๕ (ความในมาตรา ๑๐๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แหง พ.ร.บ. การเปรียบเทียบคดีอาญา 
พ.ศ. ๒๔๘๑)

มาตรา ๑๐๖ ถามีผูขอรองอายัดตัวคนหรือส่ิงของโดยชอบดวยกฎหมาย เปนหนาท่ีของ
กรมการอําเภอที่จะรับอายัด และทําหนังสือหลักฐานในการอายัดนั้น

มาตรา ๑๐๗ เงินกลาง หรือของกลาง ในคดีท่ีจะตองรักษาไวในอําเภอนั้น หรือจะตอง
นําสงไปยังเมือง เปนหนาท่ีของกรมการอําเภอที่จะจัดการรักษาและสง

มาตรา ๑๐๘ (ความในมาตรา ๑๐๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๒ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑)

ง. การปองกันโรคราย

มาตรา ๑๐๙ กรมการอําเภอตองคอยระวัง อยาใหโรครายแพรหลายไปในประชุมชน  
ตองคอยดูแลปองกัน หรือเม่ือโรคเกิดข้ึนก็ตองจัดการรักษาอยาใหติดตอลุกลามมากไป

มาตรา ๑๑๐ เพราะเหตุท่ีโสโครกเปนแดนเกิดของโรคราย คือ อหิวาตกโรค และกาฬโรค
เปนตน กรมการอําเภอตองคอยตรวจตราวากลาวคนในทองท่ีอยาใหทอดท้ิงหรือปลอยใหเกิดความโสโครก
อันจะเปนเหตุใหเกิดโรคภัยไขเจ็บแกประชาชน

มาตรา ๑๑๑ กรมการอําเภอตองเอาเปนธุระตรวจตราอุดหนุนใหแพทยประจําตําบลดูแล
การรักษาพยาบาล คือ การปลูกทรพิษ และจําหนายยาหลวง เปนตน และใหราษฎรไดรับความปองกัน   
และรักษาโรคตามสมควรแกการที่จะเปนได

มาตรา ๑๑๒ ในเวลาเกิดโรครายติดตอข้ึนในอําเภอนั้น หรือในทองท่ีอําเภออื่น ซึ่งอาจจะ
ลุกลามมาถึงอําเภอนั้น ใหกรมการอําเภอประกาศตักเตือนแกราษฎรใหจัดการปองกันและรักษาโรค ถาหาก
วาจะควรจัดการปองกันไดอยางใด หรือวาควรจะรีบรองเรียนตอผูใหญขอกําลังอุดหนุนประการใด ก็ให
กรมการอําเภอจัดการตามสมควร

มาตรา ๑๑๓ ถาเกิดโรครายท่ีติดตอข้ึนในอําเภอใด ใหกรมการอําเภอนั้นรีบบอกขาวโดย
ทางอยางเร็วท่ีสุดท่ีจะบอกไดใหผูใหญเหนือตนทราบ แลวใหรายงานเหตุความไขนั้นตอไปเนือง ๆ จนกวา
โรคจะสงบ

จ. บํารุงการทํานาคาขายปาไมและทางไปมาตอกัน

มาตรา ๑๑๔ กรมการอําเภอตองตรวจใหรูทําเลที่ทํามาหาเลี้ยงชีพของราษฎรในอําเภอนั้น 
คือ ท่ีนา ท่ีสวน ท่ีจับสัตวน้ํา เปนตน และตองสอบสวนใหรูวาท่ีเหลานั้นอาศัยสายนํ้าทางใด ควรทําบัญชี     
มีทะเบียนไวในท่ีวาการอําเภอ

มาตรา ๑๑๕ การบํารุงผลประโยชนในการหาเล้ียงชีพของราษฎรก็ดี การปองกันภยันตราย   
มิใหเกิดแกการหาเล้ียงชีพของราษฎรก็ดี อันตองการความพรอมเพรียงชวยกันในหมูราษฎร ยกตัวอยาง   
ดังบางคราวจะตองทําทํานบปดน้ํา บางคราวตองระบายน้ําสําหรับการเพาะปลูก การเหลานี้เปนหนาที่ของ

- ๒๗ -

กรมการอําเภอจะตองเอาใจใสคอยตรวจตราและปรึกษากํานันผูใหญบาน ถามีการสมควรจะตองทําเพ่ือให
เจริญผลประโยชนแกราษฎรก็ดี หรือเพื่อปองกันความเสียหายแกผลประโยชนนั้นก็ดี ใหกรมการอําเภอ
เรียกราษฎรชวยกันทําการนั้น ๆ ใหสําเร็จทันฤดูกาล

มาตรา ๑๑๖ การรักษาผลประโยชนในการหาเล้ียงชีพของราษฎร เชน การปดน้ํา และระบายนํ้า
เชนกลาวมาในมาตรากอนเปนตน ตลอดจนอยางอ่ืน ๆ ถาหากเกิดเก่ียงแยงกันในประโยชนท่ีจะพึงได
ยกตัวอยางดังเชนชาวนาตองการใหปดน้ํา ชาวเรือตองการใหเปดน้ําใหเรือเดินเปนตน ใหกรมการอําเภอ
เรียกกํานันประชุมปรึกษาหาวิธีท่ีจะรักษาประโยชนท้ังสองฝาย หรือถาจะใหไดประโยชนไมไดท้ังสองฝาย    
ก็ใหรักษาประโยชนใหญโดยยอมทิ้งประโยชนนอยดวยความจําเปน

เม่ือเห็นดวยกันโดยมากประการใด ก็ใหกรรมการอําเภอจัดการตามนั้น
มาตรา ๑๑๗ หวย คลอง และลําน้ําตาง ๆ ยอมเปนของท่ีรัฐบาลปกปกรักษา เปนหนาท่ี

ของกรมการอําเภอจะตองตรวจตราอยาใหเสีย และอยาใหผูใดทําใหเสียสาธารณประโยชน ถาจะตอง
ซอมแซมตกแตงใหกรมการอําเภอเรียกราษฎรชวยกันทําอยางกับปดน้ําฉะนั้น

มาตรา ๑๑๘ กรมการอําเภอมีหนาท่ีจะตองตรวจตราและจัดการรักษาทางบก ทางน้ํา    
อันเปนทางท่ีราษฎรไปมาคาขาย ใหไปมาโดยสะดวกตามที่จะเปนไดทุกฤดูกาล การอันนี้ถาจะตองทําการ
ซอมแซมหรือแกไขความขัดของ ใหกรมการอําเภอเรียกราษฎรชวยกันทําอยางวามาแลว

มาตรา ๑๑๙ กรมการอําเภอตองตรวจตรารักษาปาไม ซึ่งรัฐบาลหวงหามตามขอบังคับ
การปาไม

มาตรา ๑๒๐ ท่ีวางซึ่งรัฐบาลอนุญาตใหราษฎรทําการเพาะปลูกนั้น เปนหนาท่ีของกรมการ
อําเภอท่ีจะตองตรวจตราจัดการปองกันการเกี่ยงแยงในระหวางราษฎรท่ีไปตั้งทําการเพาะปลูกกอน ไดรับโฉนด

มาตรา ๑๒๑ ท่ีน้ําอันเปนท่ีรักษาพันธุสัตวน้ํา เปนหนาท่ีของกรมการอําเภอที่จะตรวจตรา
รักษาปองกันมิใหพืชพันธุสัตวน้ําสูญไป

มาตรา ๑๒๒ นายอําเภอมีหนาที่รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดูแลรักษาและ
คุมครองปองกันท่ีดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีประชาชนใชประโยชนรวมกัน และส่ิงซึ่งเปน
สาธารณประโยชนอ่ืนอันอยูในเขตอําเภอ

นายอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีอํานาจใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นใชท่ีดิน
ตามวรรคหนึ่ง เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในกรณีท่ีมีขอพิพาทหรือคดีเก่ียวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอําเภอและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะรวมกันดําเนินการหรือฝายใดฝายหนึ่งจะเปนผูดําเนินการ ก็ใหมีอํานาจกระทําได ท้ังนี้ 
กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑเปนแนวทางปฏิบัติดวยก็ได

คาใชจายในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสามใหจายจากงบประมาณของ   
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

(ความในมาตรา๑๒๒ ยกเลิกและใชความใหมแทนโดยมาตรา ๑๓ แหง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑)
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- ๒๘ - 

มาตรา ๑๒๓ ที่วัด หรือกุศลสถานอยางอื่น ซึ่งเปนของกลางสําหรับมหาชนก็ใหอยูใน
หนาที่กรมการอําเภอจะตองคอยตรวจตราอุดหนุนผูปกปกรักษาอยาใหผูใดรุกลํ้าเบียดเบียนท่ีอันนั้น

ฉ. บํารุงการศึกษา

มาตรา ๑๒๔ กรมการอําเภอตองปรึกษาดวยกํานัน ผูใหญบาน และผูอุปการะการศึกษา 
ในทองท่ี มีพระภิกษุสงฆ เปนตน ชวยกันแนะนําและจัดใหมีสถานที่เลาเรียนใหพอแกเด็กในอําเภอนั้น

มาตรา ๑๒๕ กรมการอําเภอตองตรวจตราปรึกษาดวยกํานัน ผูใหญบาน และผูอุปการะ
การศึกษาในทองท่ี จัดบํารุงการสั่งสอนอยาใหเส่ือมทราม

มาตรา ๑๒๖ กรมการอําเภอตองคอยชี้แจงตักเตือนแกกํานันผูใหญบาน บิดามารดา   
และผูปกครองเด็กใหสงบุตรหลานไปเลาเรียน

ช. การเก็บภาษีอากร

มาตรา ๑๒๗ บรรดาภาษีอากรซ่ึงมิไดมีกฎหมายหรือขอบังคับใหพนักงานอ่ืนเก็บแลว 
เปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะจัดการเก็บในอําเภอนั้น

มาตรา ๑๒๘ ในการเก็บภาษีอากร กรมการอําเภอตองคอยตรวจตราเวลาเกิดอุปทวเหตุ 
หรือเปนเวลาราษฎรอัตคัดขัดสนเมื่อถึงกําหนดท่ีจะเก็บภาษีอากรนั้น ๆ ใหรูและรายงานพรอมท้ังความเห็น
ท่ีควรจะจัดการผอนผันอยางใด ใหผูวาราชการเมืองทราบ

มาตรา ๑๒๙ เงินหลวงที่เก็บภาษีอากรไดก็ดี หรือท่ีไดจากประเภทอ่ืนก็ดี ซึ่งจะตองนําสง
พระคลัง เปนหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะรักษาและนาํสงถึงพระคลัง

ซ. หนาที่เบ็ดเสร็จ

มาตรา ๑๓๐ ในหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะจัดการทั้งปวงในอําเภอใหเรียบรอยนั้น     
ถาหากวากรมการอําเภอเห็นวิธีการงานอยางใดยังบกพรอง ใหรายงานช้ีแจงความเห็นตอผูวาราชการเมือง 
ขออนุญาตแกไขตามที่คิดเห็นวาเปนอยางดี

มาตรา ๑๓๑ กรมการอําเภอมีหนาที่จะตองชวยราชการของอําเภออื่นท่ีใกลเคียง แมตาง
เมืองกัน และในการท่ีชวยนี้ไมจําจะตองรอจนอําเภอน้ันขอใหชวย ถารูเหตุการณซึ่งเห็นวาตนควร           
จะชวยเหลือจึงจะเปนประโยชนแกราชการ ตองชวยเหลือทีเดียว

- ๒๙ - 

มาตรา ๑๓๒ หนาที่ของกรมการอําเภอนอกจากที่กลาวไวในพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ีนี้ ยังตองทําตามความซ่ึงกําหนดไวในพระราชกําหนดกฎหมายอยางอ่ืน ๆ อันกําหนดไววา
เปนหนาท่ีของกรมการอําเภอ แมพระราชกําหนดกฎหมายใดมิไดระบุไวในพระราชกําหนดกฎหมายนั้น ๆ 
วาเปนหนาท่ีของผูใด ก็ใหพึงเขาใจวาเปนหนาท่ีของกรมการอําเภอที่จะรักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินั้น ๆ

ประกาศมา ณ วันท่ี ๔ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เปนวันท่ี ๑๓๓๒ ในรัชกาล
ปจจุบันนี้

(แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2552)
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- ๒๘ - 

มาตรา ๑๒๓ ที่วัด หรือกุศลสถานอยางอื่น ซึ่งเปนของกลางสําหรับมหาชนก็ใหอยูใน
หนาท่ีกรมการอําเภอจะตองคอยตรวจตราอุดหนุนผูปกปกรักษาอยาใหผูใดรุกลํ้าเบียดเบียนท่ีอันนั้น

ฉ. บํารุงการศึกษา

มาตรา ๑๒๔ กรมการอําเภอตองปรึกษาดวยกํานัน ผูใหญบาน และผูอุปการะการศึกษา 
ในทองท่ี มีพระภิกษุสงฆ เปนตน ชวยกันแนะนําและจัดใหมีสถานที่เลาเรียนใหพอแกเด็กในอําเภอนั้น

มาตรา ๑๒๕ กรมการอําเภอตองตรวจตราปรึกษาดวยกํานัน ผูใหญบาน และผูอุปการะ
การศึกษาในทองท่ี จัดบํารุงการสั่งสอนอยาใหเส่ือมทราม

มาตรา ๑๒๖ กรมการอําเภอตองคอยชี้แจงตักเตือนแกกํานันผูใหญบาน บิดามารดา   
และผูปกครองเด็กใหสงบุตรหลานไปเลาเรียน

ช. การเก็บภาษีอากร

มาตรา ๑๒๗ บรรดาภาษีอากรซ่ึงมิไดมีกฎหมายหรือขอบังคับใหพนักงานอ่ืนเก็บแลว 
เปนหนาท่ีของกรมการอําเภอที่จะจัดการเก็บในอําเภอนั้น

มาตรา ๑๒๘ ในการเก็บภาษีอากร กรมการอําเภอตองคอยตรวจตราเวลาเกิดอุปทวเหตุ 
หรือเปนเวลาราษฎรอัตคัดขัดสนเมื่อถึงกําหนดท่ีจะเก็บภาษีอากรนั้น ๆ ใหรูและรายงานพรอมท้ังความเห็น
ท่ีควรจะจัดการผอนผันอยางใด ใหผูวาราชการเมืองทราบ

มาตรา ๑๒๙ เงินหลวงที่เก็บภาษีอากรไดก็ดี หรือท่ีไดจากประเภทอ่ืนก็ดี ซึ่งจะตองนําสง
พระคลัง เปนหนาท่ีของกรมการอําเภอที่จะรักษาและนาํสงถึงพระคลัง

ซ. หนาที่เบ็ดเสร็จ

มาตรา ๑๓๐ ในหนาที่ของกรมการอําเภอที่จะจัดการทั้งปวงในอําเภอใหเรียบรอยนั้น     
ถาหากวากรมการอําเภอเห็นวิธีการงานอยางใดยังบกพรอง ใหรายงานช้ีแจงความเห็นตอผูวาราชการเมือง 
ขออนุญาตแกไขตามที่คิดเห็นวาเปนอยางดี

มาตรา ๑๓๑ กรมการอําเภอมีหนาที่จะตองชวยราชการของอําเภออื่นท่ีใกลเคียง แมตาง
เมืองกัน และในการท่ีชวยนี้ไมจําจะตองรอจนอําเภอน้ันขอใหชวย ถารูเหตุการณซึ่งเห็นวาตนควร           
จะชวยเหลือจึงจะเปนประโยชนแกราชการ ตองชวยเหลือทีเดียว

- ๒๙ - 

มาตรา ๑๓๒ หนาที่ของกรมการอําเภอนอกจากที่กลาวไวในพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ีนี้ ยังตองทําตามความซ่ึงกําหนดไวในพระราชกําหนดกฎหมายอยางอ่ืน ๆ อันกําหนดไววา
เปนหนาท่ีของกรมการอําเภอ แมพระราชกําหนดกฎหมายใดมิไดระบุไวในพระราชกําหนดกฎหมายนั้น ๆ 
วาเปนหนาท่ีของผูใด ก็ใหพึงเขาใจวาเปนหนาท่ีของกรมการอําเภอที่จะรักษาการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินั้น ๆ

ประกาศมา ณ วันท่ี ๔ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เปนวันท่ี ๑๓๓๒ ในรัชกาล
ปจจุบันนี้

(แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2552)
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๓๐ -- 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ดวยกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาเห็น
วา หนาท่ีในการรักษาความสงบเรียบรอยและปราบปรามโจรผูรายภายในเขตหมูบาน เปนหนาท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งของผูใหญบาน แตในปจจุบันผูใหญบานยังมีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติในดานอื่น ๆ ตามอํานาจ
หนาที่ท่ีมีตามกฎหมายอยางกวางขวางและผูใหญบานก็มีแตเพียงผูชวยผูใหญบานเทานั้นที่มีหนาท่ีชวยเหลือ
ผูใหญบานในกิจการตาง ๆ ตามท่ีผูใหญบานจะมอบหมายให ผูใหญบานยังไมมีเจาหนาท่ีผูทําหนาท่ี
ชวยเหลือในดานการรักษาความสงบเรียบรอยและปราบปรามโจรผูรายโดยตรง จึงทําใหการปฏิบัติหนาท่ีใน
ดานรักษาความสงบเรียบรอยและปราบปรามโจรผูรายยังไมไดผลดีเทาท่ีควร จึงเห็นสมควรกําหนดใหมี
“ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ” ข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ปราบปรามโจรผูราย และเพ่ือใหเห็นความแตกตางกับผูชวยผูใหญบานปจจุบัน จึงไดเปล่ียนช่ือผูชวย
ผูใหญบานปจจุบันเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครองโดยใหกํานันและผูใหญบานรวมกันพจิารณาคัดเลือกได
ไมเกิน ๕ คน นอกจากนี้ กรรมการหมูบานและกรรมการตําบลตามกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันนี้ยังไมเปน
การเหมาะสมและไมสามารถท่ีจะปฏิบัติงานซึ่งเพิ่มเติมข้ึนอยางรวดเร็วของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ สมควรจะไดพิจารณาปรับปรุงแกไข

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖

บทเฉพาะกาล
  

มาตรา ๑๘ กํานันผูใหญบานที่มีอายุไมเกินหกสิบปซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันใช
พระราชบัญญัตินี้ใหคงอยูในตําแหนงตอไป แตถาขาหลวงประจําจังหวัดเห็นวาผูใดไมสามารถท่ีจะบริหาร
ราชการได ตามอํานาจหนาที่ในพระราชบัญญัตินี้ก็ใหขาหลวงประจําจังหวัดส่ังใหผูนั้นพนจากตําแหนง

มาตรา ๑๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙

บทเฉพาะกาล
  

มาตรา ๕ กํานันผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันใช
พระราชบัญญตัินี้ ใหคงอยูในตาํแหนงตอไป

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๑๘ ผูชวยผูใหญบานซึ่งดํารงตาํแหนงอยูในวันท่ีพระราชบญัญัตนิี้ใชบังคบั ใหเปน

ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และใหอยูในตาํแหนงตามวาระของตําแหนงเดิม
มาตรา ๑๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้

- ๓๑ - 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
ขอ ๕ ใหกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และผูชวยผูใหญบาน ซึ่งดํารงตําแหนงอยู

ในวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ คงอยูในตําแหนงตอไป เวนแตผูท่ีมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ
ขอ ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๖๔ 
ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กําหนดคุณสมบัติผูใหญบานใหมีพ้ืนความรูไมต่ํากวาประโยค
ประถมศึกษาตอนตนหรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบไมต่ํากวาประโยคประถมศึกษาตอนตน เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนแตปรากฏวาบางหมูบานซึ่งเปนทองท่ีกันดารชายแดนหรือเปนทองถ่ินที่มีชาวเขาอยูอาศัย 
ราษฎรยังไมอาจเลือกผูใหญบานที่มีพ้ืนความรูดังกลาวได เปนอุปสรรคแกการเรงรัดพัฒนา สมควรแกไข
เพ่ิมเติมใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่จะประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเวนหรือลดหยอนพ้ืนความรูของผูใหญบานในบางทองท่ีได จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญตัิฉบบันี ้คือ

๑. เพ่ือเปดโอกาสใหสตรีเปนผูใหญบานได เพราะตําแหนงผูใหญบานปจจบุันไมตอง
รับผิดชอบดานการปราบปรามอาชญากรรม ท้ังอาจจะแตงตั้งผูชวยผูใหญบานท่ีเปนผูชายไดอยูแลว

๒. เพ่ือใหผูมีสัญชาตไิทยโดยการเกิดเทานั้น เปนผูใหญบานได
๓. เพ่ือกําหนดมิใหขาราชการการเมือง เปนผูใหญบานใหสอดคลองกับกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ไดกําหนดจํานวนทุนทรัพยในการเปรียบเทียบความแพง 
คาธรรมเนียมหมายเรียกและคํารองรวมกัน และคาธรรมเนียมทําใบยอมไวในอัตราท่ียังไมเหมาะสมกับคา
ของเงินตราและภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมจํานวนทุนทรัพยและอัตราคาธรรมเนียมเสีย
ใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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๓๐ -- 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ดวยกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาเห็น
วา หนาท่ีในการรักษาความสงบเรียบรอยและปราบปรามโจรผูรายภายในเขตหมูบาน เปนหนาที่สําคัญ
ประการหนึ่งของผูใหญบาน แตในปจจุบันผูใหญบานยังมีหนาที่ท่ีจะตองปฏิบัติในดานอ่ืน ๆ ตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีมีตามกฎหมายอยางกวางขวางและผูใหญบานก็มีแตเพียงผูชวยผูใหญบานเทานั้นที่มีหนาที่ชวยเหลือ
ผูใหญบานในกิจการตาง ๆ ตามท่ีผูใหญบานจะมอบหมายให ผูใหญบานยังไมมีเจาหนาที่ผูทําหนาท่ี
ชวยเหลือในดานการรักษาความสงบเรียบรอยและปราบปรามโจรผูรายโดยตรง จึงทําใหการปฏิบัติหนาที่ใน
ดานรักษาความสงบเรียบรอยและปราบปรามโจรผูรายยังไมไดผลดีเทาที่ควร จึงเห็นสมควรกําหนดใหมี
“ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ” ข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ปราบปรามโจรผูราย และเพ่ือใหเห็นความแตกตางกับผูชวยผูใหญบานปจจุบัน จึงไดเปล่ียนช่ือผูชวย
ผูใหญบานปจจุบันเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครองโดยใหกํานันและผูใหญบานรวมกันพจิารณาคัดเลือกได
ไมเกิน ๕ คน นอกจากนี้ กรรมการหมูบานและกรรมการตําบลตามกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันนี้ยังไมเปน
การเหมาะสมและไมสามารถท่ีจะปฏิบัติงานซึ่งเพิ่มเติมข้ึนอยางรวดเร็วของกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ สมควรจะไดพิจารณาปรับปรุงแกไข

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖

บทเฉพาะกาล
  

มาตรา ๑๘ กํานันผูใหญบานที่มีอายุไมเกินหกสิบปซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันใช
พระราชบัญญัตินี้ใหคงอยูในตําแหนงตอไป แตถาขาหลวงประจําจังหวัดเห็นวาผูใดไมสามารถท่ีจะบริหาร
ราชการได ตามอํานาจหนาท่ีในพระราชบัญญัตินี้ก็ใหขาหลวงประจําจังหวัดส่ังใหผูนั้นพนจากตําแหนง

มาตรา ๑๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๘๙

บทเฉพาะกาล
  

มาตรา ๕ กํานันผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันใช
พระราชบัญญตัินี้ ใหคงอยูในตาํแหนงตอไป

มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๐
มาตรา ๑๘ ผูชวยผูใหญบานซึ่งดํารงตาํแหนงอยูในวันท่ีพระราชบญัญัตนิี้ใชบังคบั ใหเปน

ผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง และใหอยูในตาํแหนงตามวาระของตําแหนงเดิม
มาตรา ๑๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้
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ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๑๕

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๖๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
ขอ ๕ ใหกํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และผูชวยผูใหญบาน ซึ่งดํารงตําแหนงอยู

ในวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ คงอยูในตําแหนงตอไป เวนแตผูท่ีมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ
ขอ ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๖
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๖๔ 
ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กําหนดคุณสมบัติผูใหญบานใหมีพ้ืนความรูไมต่ํากวาประโยค
ประถมศึกษาตอนตนหรือท่ีกระทรวงศึกษาธิการเทียบไมต่ํากวาประโยคประถมศึกษาตอนตน เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนแตปรากฏวาบางหมูบานซึ่งเปนทองท่ีกันดารชายแดนหรือเปนทองถ่ินท่ีมีชาวเขาอยูอาศัย 
ราษฎรยังไมอาจเลือกผูใหญบานที่มีพ้ืนความรูดังกลาวได เปนอุปสรรคแกการเรงรัดพัฒนา สมควรแกไข
เพ่ิมเติมใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่จะประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเวนหรือลดหยอนพ้ืนความรูของผูใหญบานในบางทองท่ีได จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ข้ึน

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๕
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญตัิฉบบันี ้คือ

๑. เพ่ือเปดโอกาสใหสตรีเปนผูใหญบานได เพราะตําแหนงผูใหญบานปจจบุันไมตอง
รับผิดชอบดานการปราบปรามอาชญากรรม ท้ังอาจจะแตงตั้งผูชวยผูใหญบานท่ีเปนผูชายไดอยูแลว

๒. เพ่ือใหผูมีสัญชาตไิทยโดยการเกิดเทานั้น เปนผูใหญบานได
๓. เพ่ือกําหนดมิใหขาราชการการเมือง เปนผูใหญบานใหสอดคลองกับกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๗

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ไดกําหนดจํานวนทุนทรัพยในการเปรียบเทียบความแพง 
คาธรรมเนียมหมายเรียกและคํารองรวมกัน และคาธรรมเนียมทําใบยอมไวในอัตราท่ียังไมเหมาะสมกับคา
ของเงินตราและภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมจํานวนทุนทรัพยและอัตราคาธรรมเนียมเสีย
ใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองท่ี กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูท่ีจะไดรับเลือกเปนผูใหญบานไววาตองไมเปน
ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชทําใหผูใหญบานตองออกจากตําแหนงถาอุปสมบทหรือบรรพชา เพื่อ
เปนการเปดโอกาสใหกํานันและผูใหญบานมีสิทธิอุปสมบทหรือบรรพชาได เชนเดียวกับขาราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมควรกําหนดใหกํานันและผูใหญบานมีสิทธิลาอุปสมบท หรือบรรพชาไดเปนเวลา
ติดตอกันไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวัน และตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๗ ใหกํานัน ผูใหญบาน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูแลวในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ยังคงดํารงตําแหนงอยูตอไปจนกวาจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ีพระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ท่ีใชบังคับในปจจุบัน กําหนดคุณสมบัติเก่ียวกับอายุของกํานัน 
ผูใหญบาน ไววา ตองมีอายุตั้งแตย่ีสิบหาปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบปบริบูรณ ซึ่งมีระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงนานที่สุด ถึงสามสิบหาป ประกอบกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม ยังไมเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน สมควรกําหนดระยะเวลาการอยูในตําแหนงของผูใหญบานเปนวาระ 
คราวละหาป และกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามเพิ่มข้ึนอีก จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๗) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ กรณีการกําหนดลักษณะตองหามมิให
ผูใหญบานเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ินมาใชบังคับกับกํานัน ผูใหญบาน หรือ
แพทยประจําตําบล ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนกวาจะพนจากตําแหนงหรือครบ
วาระ

มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการใชสิทธิเลือกตั้งบุคคลใหทํา
หนาที่แทนราษฎรควรมีหลักเกณฑท่ีสอดคลองกัน ท้ังนี้ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๕ 
บัญญัติใหผูมีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันท่ี ๑ มกราคม ของปท่ีมีการเลือกตั้ง เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ได ซึ่งตอมาไดมีการแกไขสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ ใหเปนไปตามเกณฑดังกลาว
แลว สมควรแกไขอายุของผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานใหสอดคลองกับหลักเกณฑของผูมีสิทธิเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญดวย และโดยที่การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูท่ีจะไดรับเลือกเปนผูใหญบาน 
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ผูมีสิทธิจะไดรับคัดเลือกเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ วาที่
ผูใหญบาน และกรรมการหมูบาน ผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการออกจากตําแหนงของผูชวยผูใหญบานฝาย
ปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ และกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิยังบัญญัติไวไม
สอดคลองกัน รวมท้ังยังไมมีบทบัญญัติใหผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษา
ความสงบตองออกจากตําแหนงเม่ือผูใหญบานตองออกจากตําแหนงไวดวย เพ่ือใหผูใหญบานท่ีเขารับ
ตําแหนงใหมสามารถคัดเลือกตัวบุคคลมารวมปฏิบัติงานในทองท่ีในฐานะผูชวยผูใหญบานไดตามความ
ตองการแกการบริหารและการปกครองทองท่ี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
  มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญตัิลักษณะ
ปกครองทองท่ี พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๙ และใหใชขอความตอไปนีแ้ทน 
      “มาตรา ๑๓ การเลือกผูใหญบานตองเปนไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม และใหกระทํา
โดยวิธีลับ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
                                        ฯลฯ

      มาตรา ๑๔ ผูใหญบานตองพนจากตาํแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
       (๑) มีอายุครบหกสิบป” 
                                        ฯลฯ
  มาตรา ๑๔ ใหกํานันและผูใหญบานซึ่งดาํรงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ
ยังคงดํารงตาํแหนงตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามวาระหรือดวยเหตุอ่ืน ท้ังนี ้ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญตัิลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กอนการแกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตัินี ้

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยในปจจุบนัไดมีการปรับปรุง
การบริหารราชการแผนดินใหเปนไปโดยรวดเร็ว คลองตัว และมีประสิทธิภาพ แตโดยท่ีกระบวนการเขาสู
ตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และบทบาทอํานาจหนาทีข่องกํานันและผูใหญบาน 
ตามพระราชบญัญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗ ยังมิไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสม 
ทําใหการปฏิบัติงานของกํานันและผูใหญบานไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร ประกอบกับอาํนาจหนาที่
ยังมีความซ้ําซอนกับภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สมควรท่ีจะไดมีการปรับปรุง
กระบวนการเขาสูตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตาํแหนง การพนจากตําแหนง และบทบาทและอํานาจหนาที่
ของกํานันและผูใหญบาน รวมถึงบทบาทและการปฏิบตัหินาที่ของคณะกรรมการหมูบานใหสอดคลอง
กับการปรับปรุงการบริหารราชการแผนดนิและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงจาํเปน
ตองตราพระราชบัญญัตนิี้
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พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๒
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองท่ี กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูท่ีจะไดรับเลือกเปนผูใหญบานไววาตองไมเปน
ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชทําใหผูใหญบานตองออกจากตําแหนงถาอุปสมบทหรือบรรพชา เพ่ือ
เปนการเปดโอกาสใหกํานันและผูใหญบานมีสิทธิอุปสมบทหรือบรรพชาได เชนเดียวกับขาราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมควรกําหนดใหกํานันและผูใหญบานมีสิทธิลาอุปสมบท หรือบรรพชาไดเปนเวลา
ติดตอกันไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวัน และตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๗ ใหกํานัน ผูใหญบาน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูแลวในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ยังคงดํารงตําแหนงอยูตอไปจนกวาจะมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ีพระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ท่ีใชบังคับในปจจุบัน กําหนดคุณสมบัติเก่ียวกับอายุของกํานัน 
ผูใหญบาน ไววา ตองมีอายุตั้งแตย่ีสิบหาปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบปบริบูรณ ซึ่งมีระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงนานที่สุด ถึงสามสิบหาป ประกอบกับการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหาม ยังไมเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน สมควรกําหนดระยะเวลาการอยูในตําแหนงของผูใหญบานเปนวาระ 
คราวละหาป และกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามเพิ่มข้ึนอีก จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๙ มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๒ (๗) แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี 

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ กรณีการกําหนดลักษณะตองหามมิให
ผูใหญบานเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นมาใชบังคับกับกํานัน ผูใหญบาน หรือ
แพทยประจําตําบล ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนกวาจะพนจากตําแหนงหรือครบ
วาระ

มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการใชสิทธิเลือกตั้งบุคคลใหทํา
หนาท่ีแทนราษฎรควรมีหลักเกณฑท่ีสอดคลองกัน ท้ังนี้ โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๕ 
บัญญัติใหผูมีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันท่ี ๑ มกราคม ของปท่ีมีการเลือกตั้ง เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ได ซึ่งตอมาไดมีการแกไขสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ใหเปนไปตามเกณฑดังกลาว
แลว สมควรแกไขอายุของผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานใหสอดคลองกับหลักเกณฑของผูมีสิทธิเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญดวย และโดยที่การกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูท่ีจะไดรับเลือกเปนผูใหญบาน 

- ๓๓ - 

ผูมีสิทธิจะไดรับคัดเลือกเปนผูชวยผูใหญบานฝายปกครองหรือผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ วาท่ี
ผูใหญบาน และกรรมการหมูบาน ผูทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการออกจากตําแหนงของผูชวยผูใหญบานฝาย
ปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ และกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิยังบัญญัติไวไม
สอดคลองกัน รวมท้ังยังไมมีบทบัญญัติใหผูชวยผูใหญบานฝายปกครองและผูชวยผูใหญบานฝายรักษา
ความสงบตองออกจากตําแหนงเม่ือผูใหญบานตองออกจากตําแหนงไวดวย เพ่ือใหผูใหญบานท่ีเขารับ
ตําแหนงใหมสามารถคัดเลือกตัวบุคคลมารวมปฏิบัติงานในทองท่ีในฐานะผูชวยผูใหญบานไดตามความ
ตองการแกการบริหารและการปกครองทองท่ี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
  มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญตัิลักษณะ
ปกครองทองท่ี พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิลักษณะปกครองทองท่ี 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๙ และใหใชขอความตอไปนีแ้ทน 
      “มาตรา ๑๓ การเลือกผูใหญบานตองเปนไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม และใหกระทํา
โดยวิธีลับ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
                                        ฯลฯ

      มาตรา ๑๔ ผูใหญบานตองพนจากตาํแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
       (๑) มีอายุครบหกสิบป” 
                                        ฯลฯ
  มาตรา ๑๔ ใหกํานันและผูใหญบานซึ่งดาํรงตําแหนงอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ
ยังคงดํารงตาํแหนงตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามวาระหรือดวยเหตุอ่ืน ท้ังนี ้ตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญตัิลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กอนการแกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญตัินี ้

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยในปจจุบนัไดมีการปรับปรุง
การบริหารราชการแผนดินใหเปนไปโดยรวดเร็ว คลองตัว และมีประสิทธิภาพ แตโดยท่ีกระบวนการเขาสู
ตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และบทบาทอํานาจหนาทีข่องกํานันและผูใหญบาน 
ตามพระราชบญัญัติลักษณะปกครองทองท่ี พระพุทธศกัราช ๒๔๕๗ ยังมิไดมีการปรับปรุงใหเหมาะสม 
ทําใหการปฏิบัติงานของกํานันและผูใหญบานไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร ประกอบกับอาํนาจหนาท่ี
ยังมีความซ้ําซอนกับภารกิจและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมควรท่ีจะไดมีการปรับปรุง
กระบวนการเขาสูตําแหนง ระยะเวลาการดํารงตาํแหนง การพนจากตําแหนง และบทบาทและอํานาจหนาท่ี
ของกํานันและผูใหญบาน รวมถึงบทบาทและการปฏิบตัหินาที่ของคณะกรรมการหมูบานใหสอดคลอง
กับการปรับปรุงการบริหารราชการแผนดนิและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตนิี้
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 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑการเปนกรรมการหมูบาน  การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการหมูบาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช  
๒๔๕๗  และมาตรา  ๒๘  ตรี  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๘  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการเปนกรรมการ
หมูบาน  การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการหมูบาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ขอบั งคับกระทรวงมหาดไทยว าด วยการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู บ าน   

พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
(๒) ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกต้ังกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ   

พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
(๓) ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบ าน   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ังที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย

ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๑ 
การเปนกรรมการหมูบานของผูนํากลุมในหมูบาน 

 
 

ขอ ๕ ในหมวดนี้ 
“กลุม”  หมายความรวมถึง  องคกรในหมูบานหรือกลุมอาชีพ 
“กลุมบาน”  หมายความวา  บานเรือนที่ต้ังอยูในบริเวณเดียวกันเปนกลุมยอยภายในหมูบาน  

โดยอาจแบงตามสภาพภูมิประเทศ  ประวัติความเปนมา  วัฒนธรรมประเพณี  หรือระบบเครือญาติ   
และใหหมายความรวมถึง   คุมบาน  เขตบาน  บานจัดสรร  หรือที่ เ รียกชื่ออยางอื่นที่มี ลักษณะ
เชนเดียวกับกลุมบาน 

“กลุมอาชีพ”  หมายความวา  กลุมที่มีการจัดต้ังข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการ
ประกอบอาชีพ  เพิ่มพูนรายไดหรือการพัฒนาอาชีพ 

“กลุมกิจกรรม”  หมายความวา  กลุมที่มีการจัดต้ังข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งเพื่อประโยชนของสมาชิกในกลุมหรือเพื่อประโยชนของสวนรวม 

“ผูนํา”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงทําหนาที่เปนประธาน  หรือหัวหนาของกลุม  และหมายความ
รวมถึงผูแทนดวย 

“ผูแทน”  หมายความวา  บุคคลที่ผูนําของกลุมมอบหมาย  หรือในกรณีที่กลุมใดไมมีผูนํา   
ใหกลุมประชุมเลือกสมาชิกของกลุมเปนผูแทน 

ขอ ๖ ผูนําของกลุมดังตอไปนี้  เปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนง 
(๑) กลุมบาน  ตามประกาศของนายอําเภอ 
(๒) กลุมหรือกลุมกิจกรรมที่มาจากการรวมตัวกันของสมาชิก  ซ่ึงต้ังข้ึนตามกฎหมาย  

ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังของทางราชการ  ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ 
(๓) กลุมอาชีพ  หรือกลุมกิจกรรมที่มาจากการรวมตัวกันของสมาชิก  หรือต้ังข้ึนเพื่อดําเนิน

กิจกรรมรวมกันระหวางสมาชิกภายในกลุม  และตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนกลุมที่มีสมาชิกไมนอยกวาย่ีสิบคน 
 (ข) สมาชิกของกลุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง  มีภูมิลําเนาในหมูบาน 
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 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑการเปนกรรมการหมูบาน  การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการหมูบาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช  
๒๔๕๗  และมาตรา  ๒๘  ตรี  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗   
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ
มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๘  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการเปนกรรมการ
หมูบาน  การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการหมูบาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ขอบั งคับกระทรวงมหาดไทยว าด วยการดําเนินงานของคณะกรรมการหมู บ าน   

พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
(๒) ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกต้ังกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ   

พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
(๓) ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบ าน   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ังที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย

ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 

 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๑ 
การเปนกรรมการหมูบานของผูนํากลุมในหมูบาน 

 
 

ขอ ๕ ในหมวดนี้ 
“กลุม”  หมายความรวมถึง  องคกรในหมูบานหรือกลุมอาชีพ 
“กลุมบาน”  หมายความวา  บานเรือนที่ต้ังอยูในบริเวณเดียวกันเปนกลุมยอยภายในหมูบาน  

โดยอาจแบงตามสภาพภูมิประเทศ  ประวัติความเปนมา  วัฒนธรรมประเพณี  หรือระบบเครือญาติ   
และใหหมายความรวมถึง   คุมบาน  เขตบาน  บานจัดสรร  หรือที่ เ รียกชื่ออยางอื่นที่มี ลักษณะ
เชนเดียวกับกลุมบาน 

“กลุมอาชีพ”  หมายความวา  กลุมที่มีการจัดต้ังข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการ
ประกอบอาชีพ  เพิ่มพูนรายไดหรือการพัฒนาอาชีพ 

“กลุมกิจกรรม”  หมายความวา  กลุมที่มีการจัดต้ังข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระทําการอยางใด
อยางหนึ่งเพื่อประโยชนของสมาชิกในกลุมหรือเพื่อประโยชนของสวนรวม 

“ผูนํา”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงทําหนาที่เปนประธาน  หรือหัวหนาของกลุม  และหมายความ
รวมถึงผูแทนดวย 

“ผูแทน”  หมายความวา  บุคคลที่ผูนําของกลุมมอบหมาย  หรือในกรณีที่กลุมใดไมมีผูนํา   
ใหกลุมประชุมเลือกสมาชิกของกลุมเปนผูแทน 

ขอ ๖ ผูนําของกลุมดังตอไปนี้  เปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนง 
(๑) กลุมบาน  ตามประกาศของนายอําเภอ 
(๒) กลุมหรือกลุมกิจกรรมที่มาจากการรวมตัวกันของสมาชิก  ซ่ึงต้ังข้ึนตามกฎหมาย  

ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังของทางราชการ  ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ 
(๓) กลุมอาชีพ  หรือกลุมกิจกรรมที่มาจากการรวมตัวกันของสมาชิก  หรือต้ังข้ึนเพื่อดําเนิน

กิจกรรมรวมกันระหวางสมาชิกภายในกลุม  และตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 (ก) เปนกลุมที่มีสมาชิกไมนอยกวาย่ีสิบคน 
 (ข) สมาชิกของกลุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง  มีภูมิลําเนาในหมูบาน 
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 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ค) เปนกลุมที่มีการดําเนินกิจกรรมในหมูบาน  อยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวาหกเดือน 
 (ง) เปนกลุมที่มีกฎระเบียบที่กําหนดไวชัดเจน  และตองเกิดจากสมาชิกรวมกันกําหนด 
ทั้งนี้  นายอําเภออาจพิจารณายกเวนลักษณะตาม  (ก)  ได  ในกรณีที่เห็นสมควร 
ขอ ๗ ใหนายอําเภอจัดทําประกาศจํานวนและรายชื่อของกลุมบานตามขอ  ๖ (๑)  ในแตละ

หมูบานปดประกาศใหราษฎรในหมูบานทราบ  โดยในกลุมบานหนึ่งใหประกอบดวยบานเรือนจํานวน
สิบหาถึงย่ีสิบหลังคาเรือนโดยประมาณ  เวนแตในกรณีจําเปนนายอําเภออาจกําหนดใหมีจํานวน
บานเรือนมากหรือนอยกวาที่กําหนดไวนี้ก็ได 

ขอ ๘ ใหผูใหญบาน  สมาชิกกลุมอาชีพหรือกลุมกิจกรรมที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๖ (๓)  
เสนอชื่อกลุมอาชีพหรือกลุมกิจกรรมใหนายอําเภอพิจารณา  โดยใหนายอําเภอแตงต้ังคณะกรรมการ
คณะหนึ่ง  จํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน  เพื่อทําหนาที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ 

ใหนายอําเภอจัดทําบัญชีรายชื่อกลุมอาชีพหรือกลุมกิจกรรมตามขอ  ๖ (๓)  ที่ไดรับความ
เห็นชอบแลว  ปดประกาศใหราษฎรในหมูบานทราบ 

ขอ ๙ เมื่อไดมีประกาศตามขอ  ๗  แลว  ใหตัวแทนครัวเรือนในกลุมบานเลือกบุคคล   
ในกลุมบานคนหนึ่งเปนผูนํากลุมบานในคณะกรรมการหมูบาน 

ผูนํากลุมบานตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 
ผูนํากลุมบานมีหนาที่ชวยเหลือการปฏิบัติงานของผูใหญบาน  ตามที่ผูใหญบานมอบหมาย 
ขอ ๑๐ ใหกลุมตามขอ  ๖  เลือกสมาชิกของกลุมคนหนึ่งเปนผูแทนในคณะกรรมการ

หมูบาน  โดยอาจเลือกจากผูนําหรือสมาชิกที่กลุมเห็นสมควรก็ได 
ผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 
ขอ ๑๑ เมื่อผูใดไดรับเลือกจากกลุมตามขอ  ๙  หรือขอ  ๑๐  ใหแจงผูใหญบานทราบ 
ใหผูใหญบานรายงานผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่งไปยังนายอําเภอเพื่อจัดทําทะเบียนและออก

หนังสือสําคัญไวเปนหลักฐาน  และจัดทําประกาศรายชื่อกรรมการหมูบานโดยตําแหนง  ปดประกาศให
ราษฎรในหมูบานทราบ 

 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๒ การเปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนงของผูนํากลุมในหมูบานส้ินสุดลงเมื่อมีการเลอืก
ผูนําตามขอ  ๙  หรือขอ  ๑๐  ข้ึนใหม 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งแลว  การเปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนงของ
ผูนํากลุมในหมูบานตองส้ินสุดลง  ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 
(๒) ตาย 
(๓) เมื่อนายอําเภอมีประกาศใหกลุมตามขอ  ๖ (๑)  หรือ  (๓)  ส้ินสุดสภาพของการเปนกลุม  

หรือขาดคุณสมบัติของการเปนกลุม 
ขอ ๑๓ ในกรณีที่กลุมหรือองคกรตามขอ  ๖  ถูกยุบ  เลิก  หรือไมมีการดําเนินกิจกรรม

ตอเนื่องกันเปนเวลาเกินหนึ่งป  ใหถือวาส้ินสุดสภาพของการเปนกลุม  หรือขาดคุณสมบัติของการเปนกลุม  
และใหกรรมการหมูบานรายงานใหนายอําเภอประกาศตามขอ  ๘ 

 
หมวด  ๒ 

กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ 
 

 

ขอ ๑๔ ในหมวดนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการประชุมเลือกกรรมการหมูบาน

ผูทรงคุณวุฒิ 
“วันประชุม”  หมายความวา  วันประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ 
“การประชุม”  หมายความวา  การประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ 
“ปลัดอําเภอประจําตําบล”  หมายความวา  ปลัดอําเภอที่นายอําเภอมีคําส่ังแตงต้ังใหรับผิดชอบ

ประจําตําบล 
ขอ ๑๕ การประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  ใหนายอําเภอจัดทําประกาศกําหนด

วัน   เวลา   และสถานที่ในการประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ   ปดประกาศและ
ประชาสัมพันธใหราษฎรในหมูบานทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม 
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 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ค) เปนกลุมที่มีการดําเนินกิจกรรมในหมูบาน  อยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวาหกเดือน 
 (ง) เปนกลุมที่มีกฎระเบียบที่กําหนดไวชัดเจน  และตองเกิดจากสมาชิกรวมกันกําหนด 
ทั้งนี้  นายอําเภออาจพิจารณายกเวนลักษณะตาม  (ก)  ได  ในกรณีที่เห็นสมควร 
ขอ ๗ ใหนายอําเภอจัดทําประกาศจํานวนและรายชื่อของกลุมบานตามขอ  ๖ (๑)  ในแตละ

หมูบานปดประกาศใหราษฎรในหมูบานทราบ  โดยในกลุมบานหนึ่งใหประกอบดวยบานเรือนจํานวน
สิบหาถึงย่ีสิบหลังคาเรือนโดยประมาณ  เวนแตในกรณีจําเปนนายอําเภออาจกําหนดใหมีจํานวน
บานเรือนมากหรือนอยกวาที่กําหนดไวนี้ก็ได 

ขอ ๘ ใหผูใหญบาน  สมาชิกกลุมอาชีพหรือกลุมกิจกรรมที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๖ (๓)  
เสนอชื่อกลุมอาชีพหรือกลุมกิจกรรมใหนายอําเภอพิจารณา  โดยใหนายอําเภอแตงต้ังคณะกรรมการ
คณะหนึ่ง  จํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน  เพื่อทําหนาที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ 

ใหนายอําเภอจัดทําบัญชีรายชื่อกลุมอาชีพหรือกลุมกิจกรรมตามขอ  ๖ (๓)  ที่ไดรับความ
เห็นชอบแลว  ปดประกาศใหราษฎรในหมูบานทราบ 

ขอ ๙ เมื่อไดมีประกาศตามขอ  ๗  แลว  ใหตัวแทนครัวเรือนในกลุมบานเลือกบุคคล   
ในกลุมบานคนหนึ่งเปนผูนํากลุมบานในคณะกรรมการหมูบาน 

ผูนํากลุมบานตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 
ผูนํากลุมบานมีหนาที่ชวยเหลือการปฏิบัติงานของผูใหญบาน  ตามที่ผูใหญบานมอบหมาย 
ขอ ๑๐ ใหกลุมตามขอ  ๖  เลือกสมาชิกของกลุมคนหนึ่งเปนผูแทนในคณะกรรมการ

หมูบาน  โดยอาจเลือกจากผูนําหรือสมาชิกที่กลุมเห็นสมควรก็ได 
ผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 
ขอ ๑๑ เมื่อผูใดไดรับเลือกจากกลุมตามขอ  ๙  หรือขอ  ๑๐  ใหแจงผูใหญบานทราบ 
ใหผูใหญบานรายงานผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่งไปยังนายอําเภอเพื่อจัดทําทะเบียนและออก

หนังสือสําคัญไวเปนหลักฐาน  และจัดทําประกาศรายชื่อกรรมการหมูบานโดยตําแหนง  ปดประกาศให
ราษฎรในหมูบานทราบ 

 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๒ การเปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนงของผูนํากลุมในหมูบานส้ินสุดลงเมื่อมีการเลอืก
ผูนําตามขอ  ๙  หรือขอ  ๑๐  ข้ึนใหม 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งแลว  การเปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนงของ
ผูนํากลุมในหมูบานตองส้ินสุดลง  ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 
(๒) ตาย 
(๓) เมื่อนายอําเภอมีประกาศใหกลุมตามขอ  ๖ (๑)  หรือ  (๓)  ส้ินสุดสภาพของการเปนกลุม  

หรือขาดคุณสมบัติของการเปนกลุม 
ขอ ๑๓ ในกรณีที่กลุมหรือองคกรตามขอ  ๖  ถูกยุบ  เลิก  หรือไมมีการดําเนินกิจกรรม

ตอเนื่องกันเปนเวลาเกินหนึ่งป  ใหถือวาส้ินสุดสภาพของการเปนกลุม  หรือขาดคุณสมบัติของการเปนกลุม  
และใหกรรมการหมูบานรายงานใหนายอําเภอประกาศตามขอ  ๘ 

 
หมวด  ๒ 

กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ 
 

 

ขอ ๑๔ ในหมวดนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการประชุมเลือกกรรมการหมูบาน

ผูทรงคุณวุฒิ 
“วันประชุม”  หมายความวา  วันประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ 
“การประชุม”  หมายความวา  การประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ 
“ปลัดอําเภอประจําตําบล”  หมายความวา  ปลัดอําเภอที่นายอําเภอมีคําส่ังแตงต้ังใหรับผิดชอบ

ประจําตําบล 
ขอ ๑๕ การประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  ใหนายอําเภอจัดทําประกาศกําหนด

วัน   เวลา   และสถานที่ในการประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ   ปดประกาศและ
ประชาสัมพันธใหราษฎรในหมูบานทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม 

69

IN_ok.indd   69 1/10/2562   15:43:48



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๖ ในการประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  ใหมีคณะกรรมการประกอบดวย  
ผูใหญบานเปนประธาน  ผูชวยผูใหญบานเปนกรรมการ  ทําหนาที่ดําเนินการเลือก  และใหนายอําเภอ
แตงต้ังปลัดอําเภอประจําตําบล  ขาราชการในอําเภอหนึ่งคน  และกํานันหรือผูใหญบาน  ในอําเภอนั้น
หนึ่งคน  เปนที่ปรึกษาและทําหนาที่สักขีพยานดวย 

ผูมีสิทธิเขาประชุมตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน  และใหนายอําเภอ
จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาประชุม 

ในวันประชุม  ใหคณะกรรมการพรอมดวยที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง  ประชุมราษฎรผูมีสิทธิ
เลือกผูใหญบานในหมูบาน  เพื่อแจงวัตถุประสงคในการเลือก  จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการ
หมูบานผูทรงคุณวุฒิ  ตลอดจนวิธีการเลือกใหผูเขาประชุมไดทราบ 

เมื่อดําเนินการตามวรรคสามแลว  ใหคณะกรรมการประกาศใหผูเขาประชุมชวยกันตรวจสอบ
วามีบุคคลที่ไมมีสิทธิเขาประชุมอยูในที่ประชุมหรือไม  หากมีใหผูเขาประชุมคัดคานข้ึนในขณะนั้น  
แลวใหคณะกรรมการและที่ปรึกษา  รวมกันตรวจสอบ  ถาไดความวาบุคคลนั้นเปนผูไมมีสิทธิ 
เขาประชุมจริง  ก็ใหคณะกรรมการเชิญบุคคลดังกลาวออกจากที่ประชุม 

ขอ ๑๗ ในการกําหนดจํานวนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิที่จะพึงมีในหมูบานใด   
ใหที่ประชุมราษฎรตามขอ  ๑๖  เปนผูกําหนด 

ขอ ๑๘ ผูเขาประชุมคนหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลในหมูบานที่มีความรูความสามารถซึ่งเปน
ที่ยอมรับของราษฎรในหมูบาน   และมีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ 
ตอที่ประชุมไดหนึ่งคน  และตองมีผูเขาประชุมรับรองอยางนอยสามคน  ทั้งนี้  ผูไดรับการเสนอชื่อ 
ตองอยูในที่ประชุม  เวนแตผูถูกเสนอชื่อแสดงความสมัครใจไวเปนหนังสือ 

ใหคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อ  หากเห็นวาผูใดมีคุณสมบัติ   
ไมครบถวนก็ใหแจงที่ประชุมทราบ 

เมื่อคณะกรรมการไดประกาศปดการเสนอชื่อแลว  ปรากฏวามีผูเสนอชื่อนอยกวาจํานวน 
ที่กําหนดไวในขอ  ๑๗  ใหคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลในหมูบานตามวิธีการที่กําหนดไวใน
วรรคหนึ่งเพิ่มเติมใหครบจํานวนที่ที่ประชุมกําหนด 

ขอ ๑๙ เมื่อที่ประชุมปดการเสนอชื่อตามขอ   ๑๘  แลว   การเลือกกรรมการหมูบาน
ผูทรงคุณวุฒิอาจเลือกโดยวิธีเปดเผยหรือวิธีลับก็ไดตามที่ประชุมกําหนด 

 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

การเลือกโดยวิธีเปดเผย  ใหที่ประชุมออกเสียงเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  โดยให
คณะกรรมการประกาศชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ  หากผูเขาประชุมเห็นวาผูที่ไดรับการเสนอชื่อนั้น
เหมาะสมจะเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิก็ใหยกมือข้ึนพนศีรษะ   แลวใหคณะกรรมการ 
นับคะแนนจากผูที่ยกมือในแตละคร้ังที่ประกาศ  และจดบันทึกคะแนนไว 

การเลือกโดยวิธีลับ  ใหใชวิธีการหยอนบัตร  โดยใชบัตรเลือกผูใหญบานโดยอนุโลม 
ขอ ๒๐ เมื่อที่ประชุมออกเสียงเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิเสร็จส้ินแลว  ใหผูที่ได

คะแนนสูงสุดจํานวนตามที่ประชุมกําหนดเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒ ิ
หากมีผูที่ไดรับเลือกไดคะแนนเทากันหลายคน  และเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเปนกรรมการ

หมูบานผูทรงคุณวุฒิเกินจํานวนตามขอ  ๑๗  ใหทําการจับสลากผูที่ไดรับคะแนนเทากันใหเหลือจํานวน
กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิตามที่กําหนด 

ในกรณีที่ไมสามารถประชุมหรือเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิไดตามขอ   ๑๙   
ใหนายอําเภอกําหนดและประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิใหมภายในสิบหาวันจนกวาจะครบ
ตามจํานวน 

ขอ ๒๑ เมื่อไดกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิแลว   ใหคณะกรรมการจัดทํารายงาน 
การประชุมไวเปนหลักฐานโดยใหที่ปรึกษาลงชื่อรับรอง  แลวใหผูใหญบานรายงานใหนายอําเภอทราบ
เพื่อแตงต้ังเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิตอไป 

ใหนายอําเภอจัดทําประกาศแตงต้ังกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  ปดประกาศใหราษฎร 
ในหมูบานทราบ  พรอมทั้งจัดทําทะเบียนและออกหนังสือสําคัญไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๒๒ กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  นับแตวันที่นายอําเภอไดมี
ประกาศแตงต้ัง 

นอกจากออกจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิตองออกจากตําแหนงดวย
เหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 
(๒) ตาย 
(๓) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก 
(๔) นายอําเภอมีคําส่ังใหออก  เมื่อสอบสวนแลวเห็นวามีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหากอยู

ในตําแหนงตอไปอาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยแกหมูบานได 
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ขอ ๑๖ ในการประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  ใหมีคณะกรรมการประกอบดวย  
ผูใหญบานเปนประธาน  ผูชวยผูใหญบานเปนกรรมการ  ทําหนาที่ดําเนินการเลือก  และใหนายอําเภอ
แตงต้ังปลัดอําเภอประจําตําบล  ขาราชการในอําเภอหนึ่งคน  และกํานันหรือผูใหญบาน  ในอําเภอนั้น
หนึ่งคน  เปนที่ปรึกษาและทําหนาที่สักขีพยานดวย 

ผูมีสิทธิเขาประชุมตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน  และใหนายอําเภอ
จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาประชุม 

ในวันประชุม  ใหคณะกรรมการพรอมดวยที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง  ประชุมราษฎรผูมีสิทธิ
เลือกผูใหญบานในหมูบาน  เพื่อแจงวัตถุประสงคในการเลือก  จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการ
หมูบานผูทรงคุณวุฒิ  ตลอดจนวิธีการเลือกใหผูเขาประชุมไดทราบ 

เมื่อดําเนินการตามวรรคสามแลว  ใหคณะกรรมการประกาศใหผูเขาประชุมชวยกันตรวจสอบ
วามีบุคคลที่ไมมีสิทธิเขาประชุมอยูในที่ประชุมหรือไม  หากมีใหผูเขาประชุมคัดคานข้ึนในขณะนั้น  
แลวใหคณะกรรมการและที่ปรึกษา  รวมกันตรวจสอบ  ถาไดความวาบุคคลนั้นเปนผูไมมีสิทธิ 
เขาประชุมจริง  ก็ใหคณะกรรมการเชิญบุคคลดังกลาวออกจากที่ประชุม 

ขอ ๑๗ ในการกําหนดจํานวนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิที่จะพึงมีในหมูบานใด   
ใหที่ประชุมราษฎรตามขอ  ๑๖  เปนผูกําหนด 

ขอ ๑๘ ผูเขาประชุมคนหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลในหมูบานที่มีความรูความสามารถซึ่งเปน
ที่ยอมรับของราษฎรในหมูบาน   และมีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ 
ตอที่ประชุมไดหนึ่งคน  และตองมีผูเขาประชุมรับรองอยางนอยสามคน  ทั้งนี้  ผูไดรับการเสนอชื่อ 
ตองอยูในที่ประชุม  เวนแตผูถูกเสนอชื่อแสดงความสมัครใจไวเปนหนังสือ 

ใหคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อ  หากเห็นวาผูใดมีคุณสมบัติ   
ไมครบถวนก็ใหแจงที่ประชุมทราบ 

เมื่อคณะกรรมการไดประกาศปดการเสนอชื่อแลว  ปรากฏวามีผูเสนอชื่อนอยกวาจํานวน 
ที่กําหนดไวในขอ  ๑๗  ใหคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลในหมูบานตามวิธีการที่กําหนดไวใน
วรรคหนึ่งเพิ่มเติมใหครบจํานวนที่ที่ประชุมกําหนด 

ขอ ๑๙ เมื่อที่ประชุมปดการเสนอชื่อตามขอ   ๑๘  แลว   การเลือกกรรมการหมูบาน
ผูทรงคุณวุฒิอาจเลือกโดยวิธีเปดเผยหรือวิธีลับก็ไดตามที่ประชุมกําหนด 
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การเลือกโดยวิธีเปดเผย  ใหที่ประชุมออกเสียงเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  โดยให
คณะกรรมการประกาศชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ  หากผูเขาประชุมเห็นวาผูที่ไดรับการเสนอชื่อนั้น
เหมาะสมจะเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิก็ใหยกมือข้ึนพนศีรษะ   แลวใหคณะกรรมการ 
นับคะแนนจากผูที่ยกมือในแตละคร้ังที่ประกาศ  และจดบันทึกคะแนนไว 

การเลือกโดยวิธีลับ  ใหใชวิธีการหยอนบัตร  โดยใชบัตรเลือกผูใหญบานโดยอนุโลม 
ขอ ๒๐ เมื่อที่ประชุมออกเสียงเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิเสร็จส้ินแลว  ใหผูที่ได

คะแนนสูงสุดจํานวนตามที่ประชุมกําหนดเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒ ิ
หากมีผูที่ไดรับเลือกไดคะแนนเทากันหลายคน  และเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเปนกรรมการ

หมูบานผูทรงคุณวุฒิเกินจํานวนตามขอ  ๑๗  ใหทําการจับสลากผูที่ไดรับคะแนนเทากันใหเหลือจํานวน
กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิตามที่กําหนด 

ในกรณีที่ไมสามารถประชุมหรือเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิไดตามขอ   ๑๙   
ใหนายอําเภอกําหนดและประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิใหมภายในสิบหาวันจนกวาจะครบ
ตามจํานวน 

ขอ ๒๑ เมื่อไดกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิแลว   ใหคณะกรรมการจัดทํารายงาน 
การประชุมไวเปนหลักฐานโดยใหที่ปรึกษาลงชื่อรับรอง  แลวใหผูใหญบานรายงานใหนายอําเภอทราบ
เพื่อแตงต้ังเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิตอไป 

ใหนายอําเภอจัดทําประกาศแตงต้ังกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  ปดประกาศใหราษฎร 
ในหมูบานทราบ  พรอมทั้งจัดทําทะเบียนและออกหนังสือสําคัญไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๒๒ กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  นับแตวันที่นายอําเภอไดมี
ประกาศแตงต้ัง 

นอกจากออกจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิตองออกจากตําแหนงดวย
เหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 
(๒) ตาย 
(๓) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก 
(๔) นายอําเภอมีคําส่ังใหออก  เมื่อสอบสวนแลวเห็นวามีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหากอยู
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ขอ ๒๓ ในกรณีที่กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิวางลง  ถากรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ 
ที่เหลืออยูมีจํานวนไมนอยกวาสองคน  ใหกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิเหลือเทาจํานวนที่มีอยู 

กรณีที่กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิวางลง  จนเปนเหตุใหกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒ ิ
ที่เหลืออยูมีจํานวนนอยกวาสองคน  และกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิที่เหลือมีวาระการดํารงตําแหนง
ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ใหนายอําเภอจัดใหมีการประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  
ข้ึนแทนตําแหนงที่วางภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบวาตําแหนงวางลง  และใหอยูในตําแหนงตาม
วาระของผูซ่ึงตนแทน 

กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิครบวาระการดํารงตําแหนงหรือพนจากตําแหนงพรอมกัน   
ใหนายอําเภอดําเนินการจัดใหมีการประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหมภายในสามสิบวัน  
นับแตวันที่กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิครบวาระการดํารงตําแหนงหรือพนจากตําแหนงพรอมกัน 

ขอ ๒๔ ในการเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิคร้ังแรกตามระเบียบนี้  ใหดําเนินการ
เลือกภายในเกาสิบวันนับแตระเบียบกระทรวงมหาดไทยนี้มีผลใชบังคับ 

 
หมวด  ๓ 

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหมูบาน 
 

 

ขอ ๒๕ ในหมวดนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการหมูบาน 
“เลขานุการ”  หมายความวา  เลขานุการคณะกรรมการหมูบาน 
ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการเลือกรองประธานกรรมการหมูบานจากกรรมการหมูบานโดยตําแหนง

คนหนึ่ง  และจากกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่ง  โดยใหคณะกรรมการเลือกรองประธานคนใด 
คนหนึ่งเปนรองประธานคนที่หนึ่ง 

ในกรณีที่หมูบานใดมีเหตุผลและความจําเปน  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของนายอําเภอ
อาจกําหนดใหมีตําแหนงรองประธานมากกวาที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได 

รองประธานกรรมการหมูบานมีหนาที่ชวยประธานกรรมการหมูบานปฏิบัติตามหนาที่และ
กระทํากิจการตามที่ประธานกรรมการหมูบานมอบหมาย 
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ขอ ๒๗ ใหประธานกรรมการหมูบานเลือกกรรมการหมูบานคนหนึ่งเปนเลขานุการ   
และใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหมูบานคนหนึ่งเปนเหรัญญิก 

ในกรณีที่หมูบานใดมีเหตุผลและความจําเปน  คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีผูชวยเลขานุการ  
หรือผูชวยเหรัญญิกก็ได  โดยใหเลือกจากกรรมการหมูบาน 

เลขานุการมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ  การจัดการเกี่ยวกับการประชุมและงานอื่นใดตามที่
ประธานกรรมการหมูบานมอบหมาย 

เหรัญญิกมีหนาที่รับผิดชอบชวยเหลือคณะกรรมการในการรับจายและเก็บรักษาเงินและ
ทรัพยสินของหมูบานและงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการหมูบานมอบหมาย 

ขอ ๒๘ รองประธานกรรมการหมูบานและเหรัญญิกพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) พนจากการเปนกรรมการหมูบาน 
(๒) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติใหออกจากตําแหนง  ดวยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการ

ทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นวาละเลยไมปฏิบัติตามหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
ผูซ่ึงพนจากตําแหนงตาม  (๓)  จะดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการหมูบาน  และเหรัญญิกอีก

ไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง 
ขอ ๒๙ เลขานุการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ประธานกรรมการหมูบานส่ังใหออกจากตําแหนง 
(๒) ประธานกรรมการหมูบานพนจากตําแหนง 
(๓) มีเหตุตามขอ  ๒๘ 
ขอ ๓๐ ใหปลัดอําเภอประจําตําบล  กํานัน  นายกเทศมนตรีตําบล  และนายกองคการบริหาร

สวนตําบล  เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการในตําบล  มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการในตําบลนั้น 

นอกจากบุคคลตามวรรคหนึ่งแลว  นายอําเภออาจแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานของรัฐ   
และบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการเพิ่มเติมก็ได 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่แตงต้ังตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก 
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ขอ ๒๓ ในกรณีที่กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิวางลง  ถากรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ 
ที่เหลืออยูมีจํานวนไมนอยกวาสองคน  ใหกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิเหลือเทาจํานวนที่มีอยู 

กรณีที่กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิวางลง  จนเปนเหตุใหกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒ ิ
ที่เหลืออยูมีจํานวนนอยกวาสองคน  และกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิที่เหลือมีวาระการดํารงตําแหนง
ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ใหนายอําเภอจัดใหมีการประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  
ข้ึนแทนตําแหนงที่วางภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบวาตําแหนงวางลง  และใหอยูในตําแหนงตาม
วาระของผูซ่ึงตนแทน 

กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิครบวาระการดํารงตําแหนงหรือพนจากตําแหนงพรอมกัน   
ใหนายอําเภอดําเนินการจัดใหมีการประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหมภายในสามสิบวัน  
นับแตวันที่กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิครบวาระการดํารงตําแหนงหรือพนจากตําแหนงพรอมกัน 

ขอ ๒๔ ในการเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิคร้ังแรกตามระเบียบนี้  ใหดําเนินการ
เลือกภายในเกาสิบวันนับแตระเบียบกระทรวงมหาดไทยนี้มีผลใชบังคับ 

 
หมวด  ๓ 

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหมูบาน 
 

 

ขอ ๒๕ ในหมวดนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการหมูบาน 
“เลขานุการ”  หมายความวา  เลขานุการคณะกรรมการหมูบาน 
ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการเลือกรองประธานกรรมการหมูบานจากกรรมการหมูบานโดยตําแหนง

คนหนึ่ง  และจากกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่ง  โดยใหคณะกรรมการเลือกรองประธานคนใด 
คนหนึ่งเปนรองประธานคนที่หนึ่ง 

ในกรณีที่หมูบานใดมีเหตุผลและความจําเปน  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของนายอําเภอ
อาจกําหนดใหมีตําแหนงรองประธานมากกวาที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได 

รองประธานกรรมการหมูบานมีหนาที่ชวยประธานกรรมการหมูบานปฏิบัติตามหนาที่และ
กระทํากิจการตามที่ประธานกรรมการหมูบานมอบหมาย 

 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๒๗ ใหประธานกรรมการหมูบานเลือกกรรมการหมูบานคนหนึ่งเปนเลขานุการ   
และใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหมูบานคนหนึ่งเปนเหรัญญิก 

ในกรณีที่หมูบานใดมีเหตุผลและความจําเปน  คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีผูชวยเลขานุการ  
หรือผูชวยเหรัญญิกก็ได  โดยใหเลือกจากกรรมการหมูบาน 

เลขานุการมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ  การจัดการเกี่ยวกับการประชุมและงานอื่นใดตามที่
ประธานกรรมการหมูบานมอบหมาย 

เหรัญญิกมีหนาที่รับผิดชอบชวยเหลือคณะกรรมการในการรับจายและเก็บรักษาเงินและ
ทรัพยสินของหมูบานและงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการหมูบานมอบหมาย 

ขอ ๒๘ รองประธานกรรมการหมูบานและเหรัญญิกพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) พนจากการเปนกรรมการหมูบาน 
(๒) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติใหออกจากตําแหนง  ดวยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการ

ทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นวาละเลยไมปฏิบัติตามหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
ผูซ่ึงพนจากตําแหนงตาม  (๓)  จะดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการหมูบาน  และเหรัญญิกอีก

ไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง 
ขอ ๒๙ เลขานุการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ประธานกรรมการหมูบานส่ังใหออกจากตําแหนง 
(๒) ประธานกรรมการหมูบานพนจากตําแหนง 
(๓) มีเหตุตามขอ  ๒๘ 
ขอ ๓๐ ใหปลัดอําเภอประจําตําบล  กํานัน  นายกเทศมนตรีตําบล  และนายกองคการบริหาร

สวนตําบล  เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการในตําบล  มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการในตําบลนั้น 

นอกจากบุคคลตามวรรคหนึ่งแลว  นายอําเภออาจแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานของรัฐ   
และบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการเพิ่มเติมก็ได 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่แตงต้ังตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก 
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 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) นายอําเภอส่ังใหพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของ
คณะกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ขอ ๓๑ ใหมีคณะทํางานดานตาง ๆ  เพื่อชวยเหลือปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการและ
ผูใหญบาน  อยางนอยใหมีคณะทํางานดานอํานวยการ  ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย  
ดานแผนพัฒนาหมูบาน  ดานสงเสริมเศรษฐกิจ  ดานสังคมส่ิงแวดลอมและสาธารณสุข  และดาน
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

นอกจากคณะทํางานตามวรรคหนึ่งแลว  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของนายอําเภอ 
อาจแตงต้ังคณะทํางานอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาจําเปนและเปนประโยชนแกการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการเพิ่มเติมก็ได 

ขอ ๓๒ คณะทํางานดานตาง ๆ  ใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) คณะทํางานดานอํานวยการ  มีหนาที่เก่ียวกับงานธุรการ  การจัดการประชุม  การรับจาย

และเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของหมูบาน  การประชาสัมพันธ  การประสานงานและติดตามการทํางานของ
คณะทํางานดานตาง ๆ  การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการในรอบปและงานอื่นใด
ตามที่ประธานกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

(๒) คณะทํางานดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย  มีหนาที่เก่ียวกับการสงเสริม
ใหราษฎรมีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
การสงเสริมอุดมการณและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยใหแกราษฎรในหมูบาน  การสงเสริมดูแลให
ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของหมูบาน  การสรางความเปนธรรมและ
ประนีประนอมขอพิพาท  การตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอย  การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ภายในหมูบาน  การคุมครองดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณประโยชนของหมูบาน  การปองกัน
บรรเทาสาธารณภัยและภยันตรายของหมูบาน  และงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการหมูบานหรือ
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๓) คณะทํางานดานแผนพัฒนาหมูบาน  มีหนาที่ เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน  
ประสานการจัดทําโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมูบานกับคณะทํางานดานตาง ๆ  เพื่อดําเนินการหรือ
เสนอของบประมาณจากภายนอก  การรวบรวมและจัดทําขอมูลตาง ๆ  ของหมูบาน  การติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาหมูบาน  และงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการ
มอบหมาย 

 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) คณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ  มีหนาที่เก่ียวกับการสงเสริมการดําเนินการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบาน  การพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพ  การผลิตและการตลาด
เพื่อเสริมสรางรายไดใหกับราษฎรในหมูบาน  และงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการหมูบานหรือ
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๕) คณะทํางานดานสังคมส่ิงแวดลอมและสาธารณสุข  มีหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี   
เด็ก   เยาวชน   ผู สูงอายุและผูพิการ   การจัดสวัสดิการในหมูบานและการสงเคราะหผูยากจน   
ที่ไมสามารถชวยตนเองได   การสง เสริมการอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
การสาธารณสุขและงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

(๖) คณะทํางานดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหนาที่เก่ียวกับการสงเสริมการศึกษา  
ศาสนา  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของหมูบานและงานอื่นใดตามที่
ประธานกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

ในกรณีที่หมูบานใดมีคณะทํางานอื่นตามขอ  ๓๑  วรรคสอง  ใหคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของนายอําเภอกําหนดชื่อและหนาที่ของคณะทํางานดานตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ในการจัดต้ังคณะทํางานนั้น 

ขอ ๓๓ คณะทํางานดานอํานวยการ  ประกอบดวย  ประธานกรรมการหมูบาน  รองประธาน
กรรมการหมูบาน  ผูชวยผูใหญบาน  หัวหนาคณะทํางานดานตาง ๆ  เลขานุการ  และเหรัญญิก   
เปนคณะทํางาน  โดยใหประธานกรรมการหมูบานและเลขานุการ  เปนหัวหนาและเลขานุการ
คณะทํางาน 

ขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหมูบานที่เห็นสมควรเปนหัวหนาคณะทํางานดานตาง  ๆ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) คณะทํางานดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย  ใหเลือกจากกรรมการหมูบาน
ซ่ึงเปนผูชวยผูใหญบาน 

(๒) คณะทํางานดานอื่น ๆ  ใหเลือกจากกรรมการหมูบาน 
กรรมการหมูบานที่ได รับเลือกให เปนหัวหนาคณะทํางานดานตาง ๆ  ใหเปนหัวหนา

คณะทํางานไดเพียงคณะเดียว 
ขอ ๓๕ ใหคณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการหมูบานและราษฎรในหมูบานที่มีความรู

ความชํานาญหรือมีความเหมาะสมกับงานดานนั้น  ๆ จํานวนไมนอยกวาสามคนเปนคณะทํางานในดานตาง ๆ  
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(๓) นายอําเภอส่ังใหพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของ
คณะกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ขอ ๓๑ ใหมีคณะทํางานดานตาง ๆ  เพื่อชวยเหลือปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการและ
ผูใหญบาน  อยางนอยใหมีคณะทํางานดานอํานวยการ  ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย  
ดานแผนพัฒนาหมูบาน  ดานสงเสริมเศรษฐกิจ  ดานสังคมส่ิงแวดลอมและสาธารณสุข  และดาน
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

นอกจากคณะทํางานตามวรรคหนึ่งแลว  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของนายอําเภอ 
อาจแตงต้ังคณะทํางานอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาจําเปนและเปนประโยชนแกการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการเพิ่มเติมก็ได 

ขอ ๓๒ คณะทํางานดานตาง ๆ  ใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) คณะทํางานดานอํานวยการ  มีหนาที่เก่ียวกับงานธุรการ  การจัดการประชุม  การรับจาย

และเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของหมูบาน  การประชาสัมพันธ  การประสานงานและติดตามการทํางานของ
คณะทํางานดานตาง ๆ  การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการในรอบปและงานอื่นใด
ตามที่ประธานกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

(๒) คณะทํางานดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย  มีหนาที่เก่ียวกับการสงเสริม
ใหราษฎรมีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
การสงเสริมอุดมการณและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยใหแกราษฎรในหมูบาน  การสงเสริมดูแลให
ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของหมูบาน  การสรางความเปนธรรมและ
ประนีประนอมขอพิพาท  การตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอย  การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ภายในหมูบาน  การคุมครองดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณประโยชนของหมูบาน  การปองกัน
บรรเทาสาธารณภัยและภยันตรายของหมูบาน  และงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการหมูบานหรือ
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๓) คณะทํางานดานแผนพัฒนาหมูบาน  มีหนาที่ เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน  
ประสานการจัดทําโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมูบานกับคณะทํางานดานตาง ๆ  เพื่อดําเนินการหรือ
เสนอของบประมาณจากภายนอก  การรวบรวมและจัดทําขอมูลตาง ๆ  ของหมูบาน  การติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาหมูบาน  และงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการ
มอบหมาย 
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(๔) คณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ  มีหนาที่เก่ียวกับการสงเสริมการดําเนินการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบาน  การพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพ  การผลิตและการตลาด
เพื่อเสริมสรางรายไดใหกับราษฎรในหมูบาน  และงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการหมูบานหรือ
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๕) คณะทํางานดานสังคมส่ิงแวดลอมและสาธารณสุข  มีหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี   
เด็ก   เยาวชน   ผู สูงอายุและผูพิการ   การจัดสวัสดิการในหมูบานและการสงเคราะหผูยากจน   
ที่ไมสามารถชวยตนเองได   การสง เสริมการอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
การสาธารณสุขและงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

(๖) คณะทํางานดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหนาที่เก่ียวกับการสงเสริมการศึกษา  
ศาสนา  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของหมูบานและงานอื่นใดตามที่
ประธานกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

ในกรณีที่หมูบานใดมีคณะทํางานอื่นตามขอ  ๓๑  วรรคสอง  ใหคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของนายอําเภอกําหนดชื่อและหนาที่ของคณะทํางานดานตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ในการจัดต้ังคณะทํางานนั้น 

ขอ ๓๓ คณะทํางานดานอํานวยการ  ประกอบดวย  ประธานกรรมการหมูบาน  รองประธาน
กรรมการหมูบาน  ผูชวยผูใหญบาน  หัวหนาคณะทํางานดานตาง ๆ  เลขานุการ  และเหรัญญิก   
เปนคณะทํางาน  โดยใหประธานกรรมการหมูบานและเลขานุการ  เปนหัวหนาและเลขานุการ
คณะทํางาน 

ขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหมูบานที่เห็นสมควรเปนหัวหนาคณะทํางานดานตาง  ๆ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) คณะทํางานดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย  ใหเลือกจากกรรมการหมูบาน
ซ่ึงเปนผูชวยผูใหญบาน 

(๒) คณะทํางานดานอื่น ๆ  ใหเลือกจากกรรมการหมูบาน 
กรรมการหมูบานที่ได รับเลือกให เปนหัวหนาคณะทํางานดานตาง ๆ  ใหเปนหัวหนา

คณะทํางานไดเพียงคณะเดียว 
ขอ ๓๕ ใหคณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการหมูบานและราษฎรในหมูบานที่มีความรู

ความชํานาญหรือมีความเหมาะสมกับงานดานนั้น  ๆ จํานวนไมนอยกวาสามคนเปนคณะทํางานในดานตาง ๆ  
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กรรมการหมูบานคนหนึ่งอาจเปนคณะทํางานมากกวาหนึ่งคณะก็ได 
ขอ ๓๖ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการโดยความ

เห็นชอบของนายอําเภอ  อาจมีมติใหจัดต้ังกองทุนกลางพัฒนาหมูบานข้ึน  เพื่อเปนกองทุนในการ
บริหารจัดการและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  ตลอดจนกิจการอันเปนประโยชน
สาธารณะของหมูบานก็ได 

ขอ ๓๗ กองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  อาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) เงินที่กลุมหรือองคกรภายในหมูบานจัดสรรให 
(๒) เงินที่ไดรับการอุดหนุนจากสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 
(๓) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให 
(๔) รายไดจากการจัดกิจกรรมของหมูบาน 
ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของนายอําเภอกําหนดหลักเกณฑ  การใชจายเงิน

ของกองทุนกลางพัฒนาหมูบานไวดังตอไปนี้ 
(๑) คาใชจายในการจัดการประชุม 
(๒) คาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
(๓) การจัดสวัสดิการภายในหมูบาน 
(๔) การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนของหมูบาน 
(๕) คาใชจายอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด  ๔ 
การประชุม 

 
 

ขอ ๓๙ ในหมวดนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการหมูบาน 
“การประชุม”  หมายความวา  การประชุมคณะกรรมการหมูบาน 
“ประชาคมหมูบาน”  หมายความวา  การประชุมราษฎรในหมูบานผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 

 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๔๐ ใหคณะกรรมการประชุมกันเปนประจําอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง  การกําหนดวัน  
เวลาประชุม  ใหประธานกรรมการหมูบานเปนผูกําหนดและเรียกประชุม  โดยใหมีการประชุมภายใน
เจ็ดวันหลังจากการประชุมประจําเดือนของกํานัน  ผูใหญบานที่นายอําเภอเรียกประชุม 

สถานที่ประชุม  ใหใชสถานที่ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ขอ ๔๑ การประชุม  ใหกระทําโดยเปดเผยและเปดโอกาสใหราษฎรเขาฟงได  เวนแต

คณะกรรมการจะลงมติใหประชุมลับ 
ขอ ๔๒ การประชุมตองมีกรรมการหมูบานมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการหมูบานทั้งหมดเทาที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม 
ประธานกรรมการหมูบานมีหนาที่ดําเนินการประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามระเบียบ

วาระการประชุม 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหมูบานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธาน

กรรมการหมูบานเปนประธานในที่ประชุมเรียงตามลําดับ 
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งใด  ถาไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม  ใหกรรมการ

หมูบานที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคร้ังนั้น 
ขอ ๔๓ การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ  เวนแตมีกฎหมาย  ระเบียบ  

ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือหนังสือส่ังการกําหนดไวเปนอยางอื่น 
กรรมการหมูบานคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ในการลงมติในเร่ืองใด ๆ  ใหผูที่ทําหนาที่ เปนประธานในที่ประชุมนั้น  มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในฐานะกรรมการหมูบานได  และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม 
มีสิทธอิอกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

กอนการลงมติทุกคร้ังใหประธานในที่ประชุมตรวจสอบดูวามีกรรมการหมูบานอยูในที่ประชุม
ครบจํานวนเปนองคประชุมหรือไม  ถามีกรรมการหมูบานอยูในที่ประชุมไมครบจํานวนเปนองคประชุม
จะทําการลงมติในเร่ืองใด ๆ  ไมได 

ในกรณีที่องคประชุมไมครบจนไมสามารถลงมติไดในประเด็นเดียวกันได  ใหประธานเรียก
ประชมุโดยดวนและในการประชุมเพื่อลงมติในคร้ังนี้ไมบังคับวาตองครบองคประชุม 

ขอ ๔๔ ในการพิจารณาลงมติเร่ืองใด  หากที่ประชุมเห็นวา  เปนเร่ืองสําคัญที่จําเปนตองรับฟง
ความคิดเห็นของราษฎรในหมูบาน  หรือเปนเร่ืองที่จะมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของราษฎรในหมูบาน  
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 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

กรรมการหมูบานคนหนึ่งอาจเปนคณะทํางานมากกวาหนึ่งคณะก็ได 
ขอ ๓๖ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการโดยความ

เห็นชอบของนายอําเภอ  อาจมีมติใหจัดต้ังกองทุนกลางพัฒนาหมูบานข้ึน  เพื่อเปนกองทุนในการ
บริหารจัดการและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  ตลอดจนกิจการอันเปนประโยชน
สาธารณะของหมูบานก็ได 

ขอ ๓๗ กองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  อาจมีรายไดดังตอไปนี้ 
(๑) เงินที่กลุมหรือองคกรภายในหมูบานจัดสรรให 
(๒) เงินที่ไดรับการอุดหนุนจากสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 
(๓) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให 
(๔) รายไดจากการจัดกิจกรรมของหมูบาน 
ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของนายอําเภอกําหนดหลักเกณฑ  การใชจายเงิน

ของกองทุนกลางพัฒนาหมูบานไวดังตอไปนี้ 
(๑) คาใชจายในการจัดการประชุม 
(๒) คาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการ 
(๓) การจัดสวัสดิการภายในหมูบาน 
(๔) การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนของหมูบาน 
(๕) คาใชจายอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด  ๔ 
การประชุม 

 
 

ขอ ๓๙ ในหมวดนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการหมูบาน 
“การประชุม”  หมายความวา  การประชุมคณะกรรมการหมูบาน 
“ประชาคมหมูบาน”  หมายความวา  การประชุมราษฎรในหมูบานผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 

 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๔๐ ใหคณะกรรมการประชุมกันเปนประจําอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง  การกําหนดวัน  
เวลาประชุม  ใหประธานกรรมการหมูบานเปนผูกําหนดและเรียกประชุม  โดยใหมีการประชุมภายใน
เจ็ดวันหลังจากการประชุมประจําเดือนของกํานัน  ผูใหญบานที่นายอําเภอเรียกประชุม 

สถานที่ประชุม  ใหใชสถานที่ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ขอ ๔๑ การประชุม  ใหกระทําโดยเปดเผยและเปดโอกาสใหราษฎรเขาฟงได  เวนแต

คณะกรรมการจะลงมติใหประชุมลับ 
ขอ ๔๒ การประชุมตองมีกรรมการหมูบานมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการหมูบานทั้งหมดเทาที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม 
ประธานกรรมการหมูบานมีหนาที่ดําเนินการประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามระเบียบ

วาระการประชุม 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหมูบานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธาน

กรรมการหมูบานเปนประธานในที่ประชุมเรียงตามลําดับ 
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งใด  ถาไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม  ใหกรรมการ

หมูบานที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคร้ังนั้น 
ขอ ๔๓ การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ  เวนแตมีกฎหมาย  ระเบียบ  

ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือหนังสือส่ังการกําหนดไวเปนอยางอื่น 
กรรมการหมูบานคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ในการลงมติในเรื่องใด ๆ  ใหผูที่ทําหนาที่ เปนประธานในที่ประชุมนั้น  มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในฐานะกรรมการหมูบานได  และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม 
มีสิทธอิอกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

กอนการลงมติทุกคร้ังใหประธานในที่ประชุมตรวจสอบดูวามีกรรมการหมูบานอยูในที่ประชุม
ครบจํานวนเปนองคประชุมหรือไม  ถามีกรรมการหมูบานอยูในที่ประชุมไมครบจํานวนเปนองคประชุม
จะทําการลงมติในเร่ืองใด ๆ  ไมได 

ในกรณีที่องคประชุมไมครบจนไมสามารถลงมติไดในประเด็นเดียวกันได  ใหประธานเรียก
ประชมุโดยดวนและในการประชุมเพื่อลงมติในคร้ังนี้ไมบังคับวาตองครบองคประชุม 

ขอ ๔๔ ในการพิจารณาลงมติเร่ืองใด  หากที่ประชุมเห็นวา  เปนเร่ืองสําคัญที่จําเปนตองรับฟง
ความคิดเห็นของราษฎรในหมูบาน  หรือเปนเร่ืองที่จะมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของราษฎรในหมูบาน  
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หรือเปนเร่ืองที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือหนังสือส่ังการใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
ประชาคมหมูบาน  คณะกรรมการอาจมีมติใหมีการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อรับฟงความคิดเห็น 
ในเรื่องดังกลาวก็ได 

เมื่อคณะกรรมการกําหนดวันประชุมประชาคมหมูบานแลว  ใหผูใหญบานเรียกประชุมราษฎร
ในหมูบานผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานเขาประชุม 

การลงมติของที่ประชุมประชาคมหมูบานใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ  เวนแตมีกฎหมาย  
ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือหนังสือส่ังการกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ผูเขาประชุมประชาคมหมูบานคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  และในกรณีที่มีคะแนนเสียง
เทากัน  ใหผูใหญบานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

เมื่อที่ประชุมประชาคมหมูบานลงมติในเร่ืองใดแลว  ใหคณะกรรมการประกาศใหราษฎร 
ในหมูบานทราบโดยทั่วกัน  และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมประชาคมหมูบานในเรื่องนั้น ๆ  ทั้งนี้   
มติประชาคมตองไมขัดตอกฎหมาย  และระเบียบของทางราชการ  พรอมทั้งแจงใหนายอําเภอและ
ราษฎรทราบโดยทั่วกัน 

ขอ ๔๕ ราษฎรในหมูบานผูมีสิทธิเลอืกผูใหญบานจํานวนไมนอยกวาสิบคนอาจลงลายมือชื่อ
ทําหนังสือเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่ เกี่ยวกับกิจกรรมหรือประโยชนสาธารณะของหมูบาน 
ตอคณะกรรมการเพื่อใหมีการพิจารณาในคณะกรรมการก็ได  และคณะกรรมการจะตองนําเร่ืองดังกลาว
บรรจุเขาวาระการประชุมในคราวตอไป 

ขอ ๔๖ เมื่อมีปญหาโตแยงเกี่ยวกับการประชุมตามหมวดนี้  หรือกรณีที่ไมไดกําหนดไว 
ในหมวดนี้  ใหประธานกรรมการหมูบานนําขอโตแยงที่เกิดข้ึนเสนอตอนายอําเภอเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  
คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนที่สุดและใหใชไดเฉพาะในการประชุมคราวนั้น 

 
หมวด  ๕ 

การควบคุมดูแล 
 

 

ขอ ๔๗ ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
หมูบานหรือมติที่ประชุมประชาคมหมูบานใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับของทางราชการ  

 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

และใหปลัดอําเภอประจําตําบลเปนผูชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ
ในตําบลที่รับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหนายอําเภอและปลัดอําเภอประจําตําบล  มีอํานาจเรียก
กรรมการหมูบานมาชี้แจงหรือใหขอเท็จจริง  ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ  จากคณะกรรมการ
หมูบานมาตรวจสอบก็ได 

ในกรณีที่ปลัดอําเภอประจําตําบลเห็นวาคณะกรรมการหมูบานปฏิบัติหนาที่ในทางที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกหมูบาน  หรือเสียหายแกทางราชการ  และปลัดอําเภอประจําตําบลไดชี้แจง
แนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม  ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนที่จะรอชามิได  ใหปลัดอําเภอ
ประจําตําบลมีอํานาจออกคําส่ังระงับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหมูบานหรือมติที่ประชุม
ประชาคมหมูบานเปนการชั่วคราวไวตามที่เห็นสมควรได  แลวรีบรายงานนายอําเภอทราบภายในเจ็ดวัน
เพื่อใหนายอําเภอวินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 

การกระทําของกรรมการหมูบาน  ที่ฝาฝนคําส่ังของปลัดอําเภอประจําตําบลตามวรรคสาม   
ไมมีผลผูกพันกับคณะกรรมการหมูบาน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

รอยตํารวจเอก  เฉลิม  อยูบํารุง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หรือเปนเร่ืองที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือหนังสือส่ังการใหเปนไปตามมติของที่ประชุม
ประชาคมหมูบาน  คณะกรรมการอาจมีมติใหมีการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อรับฟงความคิดเห็น 
ในเรื่องดังกลาวก็ได 

เมื่อคณะกรรมการกําหนดวันประชุมประชาคมหมูบานแลว  ใหผูใหญบานเรียกประชุมราษฎร
ในหมูบานผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานเขาประชุม 

การลงมติของที่ประชุมประชาคมหมูบานใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ  เวนแตมีกฎหมาย  
ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือหนังสือส่ังการกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ผูเขาประชุมประชาคมหมูบานคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  และในกรณีที่มีคะแนนเสียง
เทากัน  ใหผูใหญบานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

เมื่อที่ประชุมประชาคมหมูบานลงมติในเร่ืองใดแลว  ใหคณะกรรมการประกาศใหราษฎร 
ในหมูบานทราบโดยทั่วกัน  และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมประชาคมหมูบานในเรื่องนั้น ๆ  ทั้งนี้   
มติประชาคมตองไมขัดตอกฎหมาย  และระเบียบของทางราชการ  พรอมทั้งแจงใหนายอําเภอและ
ราษฎรทราบโดยทั่วกัน 

ขอ ๔๕ ราษฎรในหมูบานผูมีสิทธิเลอืกผูใหญบานจํานวนไมนอยกวาสิบคนอาจลงลายมือชื่อ
ทําหนังสือเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่ เกี่ยวกับกิจกรรมหรือประโยชนสาธารณะของหมูบาน 
ตอคณะกรรมการเพื่อใหมีการพิจารณาในคณะกรรมการก็ได  และคณะกรรมการจะตองนําเร่ืองดังกลาว
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ขอ ๔๖ เมื่อมีปญหาโตแยงเกี่ยวกับการประชุมตามหมวดนี้  หรือกรณีที่ไมไดกําหนดไว 
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หมวด  ๕ 

การควบคุมดูแล 
 

 

ขอ ๔๗ ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
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เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

และใหปลัดอําเภอประจําตําบลเปนผูชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ
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การกระทําของกรรมการหมูบาน  ที่ฝาฝนคําส่ังของปลัดอําเภอประจําตําบลตามวรรคสาม   
ไมมีผลผูกพันกับคณะกรรมการหมูบาน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

รอยตํารวจเอก  เฉลิม  อยูบํารุง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************  

 

 การด าเนินการ ระยะเวลา หน่วยงาน 
1 แผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาท้องถิ่น   

- ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ในพ้ืนที่ที่มี กม. และ อพป. มีหน้าที่บูรณาการ
ทบทวน/จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457) 
และหมายรวมถึงคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. (กก.อพป.) (พระราชบัญญัติ           
จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522)  

- ให้คณะกรรมการชุมชน ในพ้ืนที่ที่ไม่มี กม. และ อพป. มีหน้าที่บูรณาการ
ทบทวน/จัดท าแผนชุมชน 

โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
และวิทยากรกระบวนการ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อ าเภอ สนับสนุนการ
จัดท าเวทีประชาคมร่วมกันระดับชุมชน/หมู่บ้าน/ท้องถิ่น  (ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) โดยให้นายอ าเภอก าหนดห้วงเวลา 
ในการจัดท าเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่น เพ่ือรวบรวมปัญหา/ 
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และข้อมูลต่าง ๆ มาจัดท าเป็น  แผนพัฒนา
หมู่บ้าน/แผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  
และคณะกรรมการชุมชน ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ไปยังศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ม.ค. – ก.พ. 
2562 

กม./อปท. 

2 แผนชุมชนระดับต าบล   
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนระดับต าบล  

โดยใช้กลไกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต าบล (ศอช.ต.) ประมวลความ
ต้องการจากแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนอ่ืน ๆ 
รวมทั้งน าข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง 
ประมวลผล และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ เพ่ือจัดท าเป็นแผน
ชุมชนระดับต าบลจัดส่งให้ ก.บ.อ. พร้อมทั้งจัดท าบัญชีประสานโครงการที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ประกอบการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยน าปัญหาและความต้องการของประชาชนจากการจัดท าเวทีประชาคม
ร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งน าข้อมูลจากแผนชุมชนระดับต าบล มา
ใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) 

มี.ค. – เม.ย. 
2562 

 

สนง.พช. 
อ าเภอ/
อปท. 

 

90

IN_ok.indd   90 1/10/2562   15:43:59



ปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

********************  

 

 การด าเนินการ ระยะเวลา หน่วยงาน 
1 แผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาท้องถิ่น   

- ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ในพ้ืนที่ที่มี กม. และ อพป. มีหน้าที่บูรณาการ
ทบทวน/จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน (พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457) 
และหมายรวมถึงคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อพป. (กก.อพป.) (พระราชบัญญัติ           
จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522)  

- ให้คณะกรรมการชุมชน ในพ้ืนที่ที่ไม่มี กม. และ อพป. มีหน้าที่บูรณาการ
ทบทวน/จัดท าแผนชุมชน 

โดยมีส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
และวิทยากรกระบวนการ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อ าเภอ สนับสนุนการ
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 การด าเนินการ ระยะเวลา หน่วยงาน 
3 แผนพัฒนาอ าเภอ    

- การก าหนดกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ 
อ าเภอโดยกลไกของคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) น ากรอบทิศทาง

และยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด (Top-down) จากแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน 
(พ.ศ. 2561-2565) มาเป็นแนวทางในการทบทวนการจัดท ากรอบทิศทางการ
พัฒนาพ้ืนที่และยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ ตามแผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. 
2561-2565) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2562 และแจ้งให้ภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ทราบ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนน าไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาพื้นท่ีระดับอ าเภอไปในทิศทางเดียวกัน 
- การประสานแผนงาน/โครงการในระดับอ าเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       ให้ กบอ. จัดท าบัญชีแผนงานหรือโครงการระดับอ าเภอในความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ เพ่ือพิจารณาบูรณาการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ และเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาบูรณาการโครงการที่เกินขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัด และเสนอให้องค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัด (อบจ.) พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาของ อบจ. 
- การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี 
       อ าเภอโดยกลไกของคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ  (กบอ.) ประสาน           
และรวบรวมข้อมูลจากปัญหาและความต้องการของประชาชน(Bottom-up)               
จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอ เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ในปี พ.ศ. 2562           
และ ให้ กบอ. ประกาศใช้และจัดส่งแผนพัฒนาอ าเภอให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนทราบและร่วมกันขับเคลื่อน
การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ที่อยู่ ในแผนความต้องการระดับอ าเภอจะต้องเป็นโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ ใน
แผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2562 และ
จะต้องจัดกลุ่มโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้
อ าเภอจัดส่งแผนความต้องการระดับอ าเภอให้ ก.บ.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด  รวมทั้งเพ่ือขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานหรืองบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 การด าเนินการ ระยะเวลา หน่วยงาน 
4 แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด    

จังหวัดน าแผนความต้องการของอ าเภอมาประมวลในภาพรวมของจังหวัด 
รวมทั้ งประสานข้อมูลกับคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับจังหวัด  
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 
โดยน าหลักเกณฑ์ แนวทางและปฏิทินที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) จะก าหนดในแต่ละปีมาพิจารณาประกอบด้วย  

จังหวัดจัดท าข้อมูลรายละเอียดโครงการที่สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนา
จังหวัดซึ่งต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการด าเนินงาน และจัดส่งให้
หน่วยงานเพื่อพิจารณาน าไปบรรจุในค าของงบประมาณประจ าปี และส่งให้
กระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการประสานงาน 

ก.ค. - ก.ย. 
2562 

 
 
 
 

ต.ค. 
2562 

กบจ. 
 
 
 

 
กบจ. 

 
          สบจ.สป.มท. 

21 ธันวาคม 2561 
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กรมการปกครอง 
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กรมการพัฒนาชุมชน 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

105

IN_ok.indd   105 1/10/2562   15:44:04



106

IN_ok.indd   106 1/10/2562   15:44:05



107

IN_ok.indd   107 1/10/2562   15:44:05



108

IN_ok.indd   108 1/10/2562   15:44:06



109

IN_ok.indd   109 1/10/2562   15:44:06



110

IN_ok.indd   110 1/10/2562   15:44:07



111

IN_ok.indd   111 1/10/2562   15:44:08



112

IN_ok.indd   112 1/10/2562   15:44:08



113

IN_ok.indd   113 1/10/2562   15:44:09



114

IN_ok.indd   114 1/10/2562   15:44:09



115

IN_ok.indd   115 1/10/2562   15:44:09



ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ฐานข้อมูลการพัฒนาในระดับพื้นที่ 
(กชช.๒ค จปฐ.  

ข้อมูลกลาง อปท.ฯลฯ) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 

แผนพัฒนาจังหวัด 

ปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยง 
และบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
๖ ภาค 

แผนพัฒนาอำเภอ 

แนวคิด (Concept) 
การจัดทำและ 

ประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 

ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

ฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายพรพจน์ เพ็ญพาส 	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายทรงกลด สว่างวงศ์ 	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

คณะผู้จัดทำ 
นายรัฐศาสตร์ ชิดชู 	 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  

นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจังหวัด  

 สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 

นายสราวุธ สุขรื่น 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

นางสาวปัทมาพร ปานฉาย	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

นายอลงกต มีแก้ว 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ จอมแก้ว	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นายวิรัชชัย พงษ์เกาะ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นายสิตมา เพ็ชรประกอบ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 	 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายพรพจน์ เพ็ญพาส 	 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายทรงกลด สว่างวงศ์ 	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

คณะผู้จัดทำ 
นายรัฐศาสตร์ ชิดชู 	 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  

นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจังหวัด  

 สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 

นายสราวุธ สุขรื่น 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

นางสาวปัทมาพร ปานฉาย	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

นายอลงกต มีแก้ว 	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ จอมแก้ว	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นายวิรัชชัย พงษ์เกาะ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นายสิตมา เพ็ชรประกอบ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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