
 

 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   

แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559  และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561  
     

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสาน

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหเปนปจจุบัน 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ           

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังนี้ 
 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
 

ขอ ๒ 1 ระเบยีบนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 

ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกบัระเบียบนีใ้หใชระเบียบนี้แทน  
 

ขอ ๔ ในระเบยีบนี ้

“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล       

เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ยกเวน

กรุงเทพมหานคร  

“สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา      

สภาองคการบริหารสวนตําบล และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร         

สวนตําบล และคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
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“คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา คณะกรรมการ

ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย 

“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น         

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิก    

สภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอาํเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย  

“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น      

ที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

“หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน”2 หมายความวา ผูอํานวยการสํานัก หัวหนา

สํานัก ผูอํานวยการกองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาตําแหนง

ดังกลาว 

“พนักงานสวนทองถิ่น”3 หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน

เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล และพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

“แผนพัฒนาทองถิ่น”4 หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”5 (ยกเลิก) 

     
2 ขอ 4  นิยามคําวา “หัวหนาสวนการบริหารที่ มีหน าที่ จัดทํ าแผน”แกไขเพิ่ มเติมโดยระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
3 ขอ 4 นิยามคําวา “พนักงานสวนทองถิ่น”แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
4 ขอ 4 คําวา “แผนพัฒนาทองถิ่น”แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
5 ขอ 4 คําวา “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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“แผนพัฒนาทองถิ่น”4 หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          

ที่กําหนด วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ 

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 

แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 

โครงการพัฒนาที่ จัดทํ าขึ้นสําหรับป งบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา              

และใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น  

 “แผนการดําเนินงาน” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น 

“โครงการพัฒนา”6 หมายความวา โครงการที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ          

และกิจกรรมสาธารณะเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

 “การแกไข” หมายความวา การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาทองถิ่นหรือแผนการ

ดําเนินงานใหถูกตอง โดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

“การเพิ่มเติม”7 (ยกเลิก) 

“การเปลี่ยนแปลง”8 (ยกเลิก) 

[คําวา “แผนพัฒนาทองถิ่น” แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 3 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61] 

 

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความ        

และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ        

เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ได 

ในกรณีที่มี เหตุจําเปน ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติ       

ตามระเบียบนี้ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัด แลวรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ          

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ยกเวนหรือผอนผัน 
 

 

     
6 ขอ 4 นิยามคําวา “โครงการพัฒนา”แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
7 ขอ 4 นิยามคําวา “การเพิ่มเติม”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
8 ขอ 4 นิยามคําวา “การเปลี่ยนแปลง”ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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ขอ ๖ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองสอดคลองกับ

ระเบียบวาดวยการประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

หมวด ๑ 

องคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

    
 

ขอ ๗ องคกรจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

ขอ ๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 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 
9กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมีวาระอยูในตาํแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับการคัดเลือก

อีกกไ็ด 
 

 

 

 

 

 

     
9 ขอ 8 วรรคสอง  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
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ขอ ๙ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประกอบดวย 

(๑) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น          ประธานกรรมการ 

(๒) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                    กรรมการ 

(๓) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก 

                 จํานวนสามคน                    กรรมการ 

(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน   กรรมการและเลขานุการ 

(๕) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

 หรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย            ผูชวยเลขานุการ 
10กรรมการตาม (๓) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรบัการคัดเลือกอกีกไ็ด  

 

ขอ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นมีอาํนาจหนาที่ ดังนี ้ 

(๑)11 กาํหนดแนวทางการพฒันาทองถิ่น โดยพิจารณาจาก 

(ก) อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหนาที่          

ที่มีผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

(ข) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ  

(ค) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการ 

ในยุทธศาสตรที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและ    

แกไขปญหายาเสพติด 

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

เขตจังหวัด 

(จ) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นทีแ่ถลงตอสภาทองถิ่น  

(ฉ) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชมุชน 

ในการนาํประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

คํานึงถึง สถานะทางการคลังของทองถิ่น และความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ มาประกอบการพิจารณา

ดวย 

     
10 ขอ 9 วรรคสอง  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
11 ขอ 10(1)  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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(๒)12 รวมจัดทํารางแผนพฒันาทองถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหา

เกี่ยวกบัการจัดทํารางแผนพฒันาทองถิ่น 

ในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นําปญหาความตองการ

จากแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน ที่ เกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน ที่จะดําเนินการเองได             

มาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล         

เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ใหเสนอปญหา ความตองการ ไปยังองคการ

บริหารสวนจังหวัด และใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น            

ขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่ 

(๓) พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นและรางแผนการดําเนินงาน 

(๔) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๒) 

(๕) พิจารณาใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

(๖) แตงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

(๗) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล    

มีหนาที่ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

และจัดทําเปนโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบล

ดวย 

ขอ ๑๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น มีหนาที่จัดทําราง

แผนพัฒนาทองถิ่น ใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด จัดทําราง

แผนการดําเนินงาน และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๑) 
 

ขอ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ตองมีกรรมการ

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด แลวแตกรณีจึงจะเปนองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ         

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

 
     

12 ขอ 10 (2)  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 

 

หมวด ๒ 

ผูทรงคณุวุฒ ิ

    
 

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

ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูมีความรูความสามารถ ซื่อสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบพฤติกรรมได 

(๒) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นนัน้ 

(๓) เปนพนกังานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

(๔) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ที่ตนเปนกรรมการ 

(๕) ติดยาเสพติดใหโทษ  

(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปและพนโทษมา        

ยังไมถึงหาปนับถึงวันที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  
 

ขอ ๑๔13 ผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสีป่ และอาจไดรบัการคัดเลือกอกีกไ็ด  
 

ขอ ๑๕ ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี ้ 

(๑) ครบวาระการดํารงตําแหนง  

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือตอประธานกรรมการทีต่นดํารงตําแหนง  

(๔) คณะกรรมการที่ผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงอยู เห็นวามีเหตุอันควรและมีมติจํานวน    

ไมนอยกวาสองในสามใหออก 

(๕) มีลักษณะตองหามตามขอ ๑๓ 

     
13 ขอ 14 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 



-8- 

หมวด ๓ 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ 

     
 

ขอ ๑๖14 (ยกเลกิ) 
 

ขอ ๑๗15การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ใหดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการ และ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา 

และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่   

เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน

ตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูล

นํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น  

(๔) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นและประกาศใชแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับ

องคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่นตอสภาองคการบริหารสวนตําบล

เพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 
 

ขอ ๑๘16 แผนพัฒนาทองถิ่น กรณีเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม       

กอนปงบประมาณถัดไป 

กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด ใหจัดทําหรือทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน

กอนปงบประมาณถัดไป 

     
14 ขอ 16 ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
15 ขอ 17 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
16 ขอ 16 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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ใหนายอําเภอมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการ

บริหารสวนตําบล 

นอกจากวรรคสามใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวน

แผนพัฒนาทองถิ่น 

ในกรณีเทศบาลตําบลผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอก็ได 

ในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคสาม วรรคสี่ 

และวรรคหาแลว ใหจังหวัดแจงใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 
 

ขอ ๑๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกจัดทํา     

หรือรวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นได โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนดขอบขาย

และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอคณะกรรมการ 

พัฒนาทองถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและ 

รายละเอียดของงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น 

(๓) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 
 

ขอ ๒๐ ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดทําหรือรวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น

ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๔ 

การแกไข การเพิ่มเตมิหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 

      
 

ขอ ๒๑  การแกไขแผนพัฒนาทองถิ่นเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 
17 เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นที่แกไขแลว ใหปดประกาศ           

ใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นชอบ พรอมทั้งแจง          

สภาทองถิ่น อําเภอ และจังหวัดทราบดวย” 

     
17 ขอ 21 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
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ขอ ๒๒18 เพื่อประโยชนของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น    

ที่เพิ่มเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนา        

ทองถิ่นที่เพิ่มเติม สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม ใหสภาองคการ

บริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล     

พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 

เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว          

ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน      

นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช  

 

 ขอ ๒๒/๑19 เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปน

อํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่น          

ที่เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล      

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย 

เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่น

ดังกลาวใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา     

สามสิบวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช  
 

ขอ ๒๒/๒20 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ 
พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของ
ผูบริหารทองถิ่น สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง     
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดวย และเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว 
ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ ไดรับความเห็นชอบ           
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว  
     

18 ขอ 22 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

19 ขอ 22/1  เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 

20 ขอ 22/2  เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
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ขอ ๒๓21  (ยกเลิก) 
 

 

หมวด ๕ 

การนําแผนพัฒนาทองถิน่ไปปฏิบัต ิ

     
 

ขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นที่อนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติ 

รวมทั้ งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด        

อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่

ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 

ขอ ๒๕22 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น 

รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนา

ทองถิ่น 
 

ขอ ๒๖ การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบยีบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ 

ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ    

ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร

ทองถิ่น ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่

ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 

 

 

     
21 ขอ 23 ยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
22 ขอ 25 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง         

สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
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ขอ ๒๗23 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน

และโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆที่ตองดําเนินการ       

ในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 

 

หมวด ๖ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

      
 

ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิน่ 

ประกอบดวย 

(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

(๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผู,บริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และ

กรรมการ อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
24กรรมการตาม (1)  (2)  (3)  (4) และ (5) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจ

ไดรับการคัดเลือกอีกก็ได  
  

ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นมอีํานาจหนาที่ ดังนี ้

(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

(๒) ดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

     
23 ขอ 27 แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
 

24 ขอ 28 วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
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(๓)25 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย

ภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

 (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ 

หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นได โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด 

ขอบขาย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพื่อเสนอ

ผูบริหารทองถิ่น  

(๒) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอยีดของงาน  

(๓) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนนิการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  

(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ

ประเมินผล รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น 

(๕)26 ผูบริหารทองถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น              

ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตาม     

และประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ     

หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 

ขอ ๓๑ เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม 

     
25 ขอ 29 (3)  แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
26 ขอ 30 (5) แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 
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บทเฉพาะกาล 

    

 

ขอ ๓๒ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและแผนปฏิบัติการ ที่มีอยูเดิมกอน

วันที่ระเบียบนี้มีผลในการประกาศใช ใหมีผลใชไดตอไป 

[คําวา “แผนพัฒนาทองถิ่น” แกไขเพิ่มเติมโดย ขอ 3 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61] 
 

 
ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

  สมชาย   สุนทรวัฒน 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่  2)            
พ.ศ. ๒๕59 27 

  

ขอ ๒   ระเบียบนีใ้หใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 

ขอ ๑๕ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป แผนการดําเนินงาน การติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาที่มีอยูเดิมหรือดําเนินการกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับ          
ใชไดตอไปจนกวาจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่  3)         
พ.ศ. ๒๕61 28 

 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 

ขอ ๓ ใหแกไขคําวา “แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” เปน “แผนพัฒนาทองถิ่น” และแกไขคําวา 

แผนพัฒนา” เปน “แผนพัฒนาทองถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกแหง 

 

 

 

 

 

      
27ราชกิจจานุเบกษา เลม 133/ตอนพิเศษ 218 ง/หนา 3/28  กันยายน 2559 
 

28ราชกิจจานุเบกษา เลม 135/ตอนพิเศษ 246 ง/หนา 1/3  ตุลาคม 2561 

 

 

 

 

พันจาเอกชัชวาล/จัดทํา 

 5  ตุลาคม  2561 


