
 
 
 
 

1.2 วิชาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
เป็นการทดสอบความพื้นฐานท่ีเก่ียวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปน้ี 
 

3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
3.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
3.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 46 
3.5 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
3.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542  
3.7 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  
      ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
3.9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546  
3.10 พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
3.11 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. ๒๕๖๐  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒  
 

ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 
เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
จ านวน 11 ฉบับ ท้องถ่ินปี 60 

 (ภาค ก) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 

 ตราไว้ ณ วันท่ี 6 เมษายน พุทธศักราช 2560  เป็นปีท่ี 2 ในรัชกาลปัจจุบัน 
  ประกาศ วันท่ี 6 เมษายน พุทธศักราช 2560 

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 

 มีผลบังคับใช้วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 มี 16 หมวด กับ 1 บทเฉพาะกาล จ านวนท้ังสิ้น 279 มาตรา 
หมวดท่ี 1 บทท่ัวไป 
หมวดท่ี 2 พระมหากษัตริย์ 
หมวดท่ี 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
หมวดท่ี 4 หน้าท่ีของปวงชนชาวไทย 
หมวดท่ี 5 หน้าท่ีของรัฐ 
หมวดท่ี 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
หมวดท่ี 7 รัฐสภา 
หมวดท่ี 8 คณะรัฐมนตรี 
หมวดท่ี 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
หมวดท่ี 10 ศาล 
หมวดท่ี 11 ศาลรัฐธรรมนูญ 
หมวดท่ี 12 องค์กรอิสระ 
หมวดท่ี 13 องค์กรอัยการ 
หมวดท่ี 14 การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมวดท่ี 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
หมวดท่ี 16 การปฏิรูปประเทศ 
บทเฉพาะกาล 

 



 
 
 
 

 มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ 
 มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
 มาตรา ๓ อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น ประมุขทรงใช้ 

อ านาจน้ันทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าท่ี ให้เป็นไปตาม 
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุก 
ของประชาชนโดยรวม 

 มาตรา ๔ ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความ  
คุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 

 มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ 
ข้อบังคับ หรือการกระท าใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระท าน้ันเป็นอันใช้ 
บังคับ มิได้เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ีบังคับแก่กรณีใด ให้กระท าการน้ันหรือวินิจฉัยกรณี 
น้ัน ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข 
 
 
 
 

 มาตรา ๖ องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิด 
มิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ 

 มาตรา ๗ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 
 มาตรา ๘ พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย 
 มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ านาจท่ีจะสถาปนาและถอดถอน ฐานันดรศักด์ิ 

และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคน 

หน่ึงและองคมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี 
คณะองคมนตรีมีหน้าท่ีถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจ ท้ังปวงท่ี 
พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

 มาตรา ๑๑ การเลือกและแต่งต้ังองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตาม 
พระราชอัธยาศัย 
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ังประธาน องคมนตรีหรือให้ 

หมวด 1 บทท่ัวไป 
 

หมวด 2 พระมหากษัตริย์ 
 



ประธานองคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 
ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ังองคมนตรีอ่ืน หรือให้ 
องคมนตรีอ่ืนพ้นจากต าแหน่ง 

 มาตรา ๑๖ ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราช 
ภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งต้ังผู้ใดผู้หน่ึงเป็นผู้ส าเร็จราชการแทน พระองค์ และให้ 
ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
 
 

 มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากท่ีบัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ  
ในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดท่ีมิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคลย่อมมีสิทธิ 
และเสรีภาพท่ีจะท าการน้ันได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าท่ีการใช้สิทธิหรือ 
เสรีภาพ เช่นว่าน้ันไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย  
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
สิทธิหรือเสรีภาพใดท่ีรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ  
วิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายน้ันข้ึนใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถ 
ใช้สิทธิหรือเสรีภาพน้ันได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ี 
ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือ 
ยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือ 
จากการกระท าความผิดอาญา ของบุคคลอ่ืน ย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง 
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ 
บุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถ่ินก าเนิด เช้ือชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง 
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะ 
กระท ามิได้มาตรการท่ีรัฐก าหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือ 
เสรีภาพ ได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพื่อคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม บุคคลผู้ 
เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร ของรัฐย่อมมี 
สิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป เว้นแต่ท่ีจ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนท่ี เก่ียวกับ 
การเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอม  
ของผู้ครอบครอง หรือการค้นเคหสถาน หรือท่ีรโหฐานจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าส่ังหรือหมายของ 
ศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 



 มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์การ 
โฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย 
อาศัยอ านาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครอง 
สิทธิหรือเสรีภาพของ บุคคลอ่ืน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ 
เพื่อป้องกันสุขภาพของ ประชาชน เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้ 
เสรีภาพน้ันต้องไม่ขัดต่อหน้าท่ีของ ปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพ  
และไม่ปิดก้ันความเห็นต่างของบุคคลอ่ืน 

 มาตรา ๓๙ การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทย 
เข้ามาในราชอาณาจักร จะกระท ามิได้การถอนสัญชาติของบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิด จะ 
กระท ามิได้ 

 มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะ 
กระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ท่ีตราข้ึนเพื่อรักษาความมั่นคงหรือ 
เศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกัน หรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 
การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าท่ีจ าเป็น หรือเพื่อประโยชน์ 
สาธารณะอย่างอ่ืน การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มี  
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

 มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ตามท่ี 
กฎหมายบัญญัติ 
(๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเน่ืองจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน 
หรือหมู่คณะอ่ืน การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม 
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ท่ีตราข้ึนเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 

 มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจ ากัดเสรีภาพ 
ตามวรรคหน่ึงจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ท่ีตราข้ึนเพื่อรักษา 
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

มาตรา ๔๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับ 
บริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 มาตรา ๔๘ สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครอง 
และช่วยเหลือตามท่ีกฎหมายบัญญัติบุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยัง 
ชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 



 มาตรา ๔๙ บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ผู้ใดทราบว่ามีการกระท าตามวรรคหน่ึง ย่อมมีสิทธิร้องต่อ 
อัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยส่ังการให้เลิกการกระท าดังกล่าวได้ในกรณีท่ี 
อัยการสูงสุดมีค าส่ังไม่รับด าเนินการตามท่ีร้องขอ หรือไม่ด าเนินการภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้ 
รับค าร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นค าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้การด าเนินการตามมาตราน้ีไม่ 
กระทบต่อการด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท าการตามวรรคหน่ึง 
 
 
 
 

 มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
(๑) พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

รวมท้ังให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
(๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
(๕) รับราชการทหารตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไม่กระท าการใดท่ีอาจก่อให้เกิด ความ 

แตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
(๗) ไปใช้สิทธิเลือกต้ังหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ เป็น 

ส าคัญ 
(๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ รวมท้ังมรดกทางวัฒนธรรม 
(๙) เสียภาษีอากรตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

 
 
 
 
 

มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีต้ังแต่ ก่อนวัย 
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหน่ึง เพ่ือ 
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วม ในการด าเนินการด้วย 
รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมท้ังส่งเสริม 

หมวด 4 หน้าท่ีของปวงชนชาวไทย 
 

หมวดท่ี 5 หน้าท่ีของรัฐ 
 



ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ 
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
โดยรัฐมีหน้าท่ีด าเนินการก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและ 
ได้มาตรฐานสากล ท้ังน้ี ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซ่ึงอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติ 
เก่ียวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้ 
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตาม  
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในการ 
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ การศึกษาตาม  
วรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
ตามความถนัดของตน 
ให้จัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 
และเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่ 
กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมท้ังการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับ 
ประโยชน์ในการลดหย่อน 
ภาษีด้วย ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหาร 
จัดการกองทุน เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
 

 มาตรา ๕๕ รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง 
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริม 
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
บริการสาธารณสุขตามวรรคหน่ึง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค 
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมี 
มาตรฐานสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

มาตรา ๕๖ รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
ของประชาชนอย่างท่ัวถึงตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน โครงสร้างหรือโครงข่ายข้ันพื้นฐานของ 
กิจการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานของรัฐอันจ าเป็นต่อ การด ารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความ 
มั่นคงของรัฐ รัฐจะกระท าด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนหรือท าให้รัฐเป็นเจ้าของ 
น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้การจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหน่ึงหรือวรรค 
สอง รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บ ค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร การน า 
สาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนด าเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใดๆ รัฐต้องได้รับ ประโยชน์ 
ตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ท่ีรัฐและเอกชนจะได้รับ และ 
ค่าบริการท่ีจะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
ตามหลักธรรมภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้ 
เกิดเป็น พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดท าการก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาท่ีจะ 
บรรลุเป้าหมาย และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย 
บัญญัติ ท้ังน้ี กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับ การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
แล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

 มาตรา ๖๗ รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ในการอุปถัมภ์และ 
คุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ มาช้านาน รัฐพึงส่งเสริม 
และสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือให้เกิดการ 
พัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท าลาย 
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนิน 
มาตรการ หรือกลไกดังกล่าวด้วย 

 มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลป 
วิทยาการแขนงต่างๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคม และ  
เสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 
 
 
 
 

มาตรา ๗๙ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือ 
แยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
สมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้ 

มาตรา ๘๐ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธาน 
รัฐสภาในกรณีท่ีไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าท่ีประธานรัฐสภาได้ ให้ประธานวุฒิสภาท าหน้าท่ีประธานรัฐสภาแทน ในระหว่างท่ี 
ประธานวุฒิสภาต้องท าหน้าท่ีประธานรัฐสภาตามวรรคสอง แต่ไม่มีประธานวุฒิสภา และเป็นกรณีท่ี 
เกิดข้ึนในระหว่างไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ให้รองประธานวุฒิสภาท าหน้าท่ีประธานรัฐสภา ถ้าไม่มีรอง 
ประธานวุฒิสภา ให้สมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมีอายุมากท่ีสุดในขณะน้ันท าหน้าท่ีประธานรัฐสภา และให้ 
ด าเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว ประธานรัฐสภามีหน้าท่ีและอ านาจตามรัฐธรรมนูญ และ  
ด าเนินกิจการของรัฐสภา ในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประธานรัฐสภาและผู้ท า 
หน้าท่ีแทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ี รองประธานรัฐสภามีหน้าท่ีและ  
อ านาจตามรัฐธรรมนูญ และตามท่ีประธานรัฐสภามอบหมาย 

หมวดท่ี 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
 

หมวดท่ี 7 รัฐสภา 
 



มาตรา ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ จะตราข้ึนเป็น 
กฎหมายได้ก็แต่โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๕ 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติท่ีได้รับความเห็นชอบของ 
รัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลงพระ 
ปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 

มาตรา ๘๓ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน ดังน้ี 
(๑) สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังจ านวนสามร้อยห้าสิบคน 
(๒) สมาชิกซ่ึงมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจ านวนหน่ึงร้อยห้าสิบคน 
ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกต้ัง หรือ 
ประกาศช่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้ึนแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย 
สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเท่าท่ีมีอยู่ ในกรณีมีเหตุใดๆ ท่ีท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี 
รายช่ือมีจ านวนไม่ถึงหน่ึงร้อยห้าสิบคน ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือประกอบด้วย 
สมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 

มาตรา ๙๕ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ 

ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกต้ัง 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง ผู้ 

มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงอยู่นอกเขตเลือกต้ังท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขต 
เลือกต้ังเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง หรือมีถ่ินท่ีอยู่นอกราชอาณาจักร จะขอ 
ลงทะเบียน เพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังนอกเขตเลือกต้ัง ณ สถานท่ี และตามวันเวลา วิธีการ  
และเงื่อนไข ท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรก็ได้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจถูกจ ากัดสิทธิบางประการ  
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 มาตรา ๙๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปน้ีในวันเลือกต้ัง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ัง 
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม่ว่าคดีน้ันจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

 มาตรา ๙๗ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิก สภา 
ผู้แทนราษฎร 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าย่ีสิบห้าปีนับถึงวันเลือกต้ัง 
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลา ติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง เว้นแต่ในกรณีท่ีมีการเลือกต้ังท่ัวไปเพราะเหตุยุบสภา 
ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน 



(๔) ผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ีด้วย 
(ก) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าห้าปี 

นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
(ข) เป็นบุคคลซ่ึงเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ัง 
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าห้าปี 

การศึกษา 
(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ในจังหวัดท่ี 

สมัครรับเลือกต้ัง แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
 มาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปน้ี เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง เป็น 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนใด ๆ 
(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔) 
(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นการช่ัวคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร รับ 

เลือกต้ัง 
(๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกต้ัง เว้นแต่ในความผิด อันได้ 

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกส่ังให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี หรือถือว่า  

กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ ารวย 

ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย ว่า  
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือต่อต าแหน่ง 
หน้าท่ีในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน ในองค์การหรือ 
หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ท่ีกระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดใน 
ความผิด ฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น 
เจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกต้ัง 
(๑๒) เป็นข้าราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจากข้าราชการการเมือง 
(๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
(๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพส้ินสุดลงยังไม่เกินสองปี 
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ เป็น 

เจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐ 



(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๑๘) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 

 มาตรา ๙๙ อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง ในระหว่างอายุ 
ของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรมิได้ 

 มาตรา ๑๐๐ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มต้ังแต่วันเลือกต้ัง 
 มาตรา ๑๐๒ เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราช 

กฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกต้ังท่ัวไปภายในสี่สิบห้าวัน 
นับแต่วันท่ีสภาผู้แทนราษฎรส้ินอายุการเลือกต้ังตามวรรคหน่ึง ต้องเป็นวันเดียวกันท่ัว 
ราชอาณาจักรตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

 มาตรา ๑๐๓ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ านาจท่ีจะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการ 
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกต้ังท่ัวไป การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท า 
โดยพระราชกฤษฎีกา และให้กระท าได้เพียงครั้งเดียว ในเหตุการณ์เดียวกัน 
ภายในห้าวันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ประกาศก าหนดวันเลือกต้ังท่ัวไปในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าส่ีสิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบ 
วัน นับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ วันเลือกต้ังน้ันต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันท่ัว 
ราชอาณาจักร 

 มาตรา ๑๐๗ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยคน ซ่ึงมาจากการเลือกกันเอง ของ 
บุคคลซ่ึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างาน 
หรือเคยท างานด้านต่างๆ ท่ีหลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะท่ีท าให้ 
ประชาชน ซ่ึงมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงได้ 

 มาตรา ๑๐๘ สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี ก. คุณสมบัติ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก 
(๓) มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ หรือท างานในด้านท่ีสมัครไม่น้อยกว่าสิบปีหรือเป็น 

ผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ  
ได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

(๔) เกิด มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ท างาน หรือมีความเก่ียวพันกับพื้นท่ีท่ีสมัครตามหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  

 มาตรา ๑๐๙ อายุของวุฒิสภามีก าหนดคราวละห้าปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก สมาชิก 
ภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มต้ังแต่วันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือก เมื่ออายุของ 
วุฒิสภาส้ินสุดลง ให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภา 
ข้ึนใหม่ 

 มาตรา ๑๓๐ ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปน้ี 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 



(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง ทาง 
(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 
 
 

 มาตรา ๑๕๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินสามสิบห้า 
คน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าท่ีบริหารราชการแผ่นดินตามหลัก ความรับผิดชอบร่วมกัน 
นายกรัฐมนตรีต้องแต่งต้ังจากบุคคลซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตาม มาตรา ๑๕๙ 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ท้ังน้ี ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่ง 
ติดต่อกันหรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างท่ีอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปหลังพ้นจากต าแหน่ง 

 มาตรา ๑๖๐ รัฐมนตรีต้อง 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ 
(๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
(๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ 
(๗) ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีน้ันจะยังไม่ถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ใน 

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุกระท าการอันเป็นการต้องห้าม ตามมาตรา ๑๘๖ หรือ 

มาตรา ๑๘๗ มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งต้ัง 
 

 มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีท่ีจะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซ่ึง 
ต้องสอดคล้องกับหน้าท่ีของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องช้ีแจง แหล่งท่ีมา 
ของรายได้ท่ีจะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ท้ังน้ี 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าท่ี 
ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหน่ึง หากมีกรณีท่ีส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน ซ่ึงหากปล่อยให้ 
เน่ินช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีท่ีเข้ารับหน้าท่ี จะด าเนินการไป 

หมวดท่ี 8 คณะรัฐมนตรี 
 



พลางก่อนเพียงเท่าท่ีจ าเป็นก็ได้ 
 มาตรา ๑๘๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ต าแหน่ง 

ปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีท่ีพ้นจากต าแหน่งเพราะ 
ความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ 

มาตรา ๑๘๓ เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนขององคมนตรี ประธานและ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
บ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนขององคมนตรีซ่ึงพ้นจากต าแหน่ง ให้ก าหนดโดย 
พระราชกฤษฎีกา 
 
 
 
 
 

มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง 
(๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าท่ีใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือต าแหน่ง 

สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมี 
ลักษณะ เป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับ 
สัมปทานหรือเข้าเป็น คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ท้ังน้ี ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ 
นอกเหนือไปจากท่ีหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจ 
การงานปกติ 

(๔) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซง การใช้สิทธิ 
หรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนโดยมิชอบ มาตราน้ีมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบ้ียหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ 
หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก 
วุฒิสภารับหรือด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 



 
 
 

มาตรา ๑๘๘ การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาล ซ่ึงต้องด าเนินการให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 
ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  
ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติท้ังปวง 

มาตรา ๑๙๔ ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีท้ังปวง เว้นแต่คดีท่ีรัฐธรรมนูญ หรือ 
กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลอ่ืน การจัดต้ัง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาล 
ยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

มาตรา ๑๙๗ ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเน่ืองมาจากการใช้ 
อ านาจ ทางปกครองตามกฎหมายหรือเน่ืองมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง ท้ังน้ี ตามท่ี 
กฎหมายบัญญัติให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองช้ันต้น 
อ านาจศาลปกครองตามวรรคหน่ึง ไม่รวมถึงการวินิจฉัยช้ีขาดขององค์กรอิสระซ่ึงเป็นการใช้อ านาจ  
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระน้ัน ๆ การจัดต้ัง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของ 
ศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

มาตรา ๑๙๙ ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีผู้กระท าความผิดเป็นบุคคล 
ซ่ึงอยู่ในอ านาจศาลทหารและคดีอ่ืน ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติการจัดต้ัง วิธีพิจารณาคดีและ 
การด าเนินงานของศาลทหาร ตลอดจนการแต่งต้ังและการให้ตุลาการ ศาลทหารพ้นจากต าแหน่ง ให้ 
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
 
 
 

มาตรา ๒๐๐ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวนเก้าคน ซ่ึง 
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังจากบุคคล 

(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้ว ไม่ 
น้อยกว่าสามปี ซ่ึงได้รับคัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสามคน 

(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้ว ไม่ 
น้อยกว่าห้าปี ซ่ึงได้รับคัดเลือกโดยท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ านวนสองคน 

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซ่ึงได้รับการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทาง 
วิชาการ เป็นท่ีประจักษ์  จ านวนหน่ึงคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซ่ึงได้รับการสรรหาจากผู้ด ารง ต าแหน่ง 
หรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นท่ีประจักษ์ จ านวนหน่ึงคน 

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือ 
หัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่า หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

หมวดท่ี 10 ศาล 
 

หมวดท่ี 11 ศาลรัฐธรรมนูญ 
 



จ านวนสองคน ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม 
(๑) ท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคล จากผู้ซ่ึงเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกา 
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้การนับระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้นับถึงวันท่ีได้รับการคัดเลือกหรือวัน 
สมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี ในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเล่ียงได้ คณะกรรมการสรรหาจะ 
ประกาศลดระยะเวลา ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได้ 
 
 
 
 

มาตรา ๒๒๒ คณะกรรมการการเลือกต้ังประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคนซ่ึง 
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปน้ี 

(๑) ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ ท่ีจะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการ การ 
เลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ ซ่ึงได้รับการสรร  
หา จากคณะกรรมการสรรหา จ านวนห้าคน 

(๒) ผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์  
และเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าห้าปี ซ่ึงได้รับการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสองคน ผู้ซ่ึงจะได้รับการ 
สรรหาเป็นกรรมการการเลือกต้ังตาม (๑) ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ 
(๗) หรือเป็นผู้ท างานหรือเคยท างานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่ายี่สิบปี ท้ังน้ี 
ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด 

มาตรา ๒๒๓ กรรมการการเลือกต้ังมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งต้ัง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 

มาตรา ๒๒๘ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนสามคนซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตาม 
ค าแนะน า ของวุฒิสภา จากผู้ซ่ึงได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา ผู้ซ่ึงได้รับการสรรหาต้อง 
เป็นผู้มีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ีประจักษ์ และมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์เก่ียวกับ 
การบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่า หรือหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐท่ีเทียบได้ไม่ต่ ากว่ากรมตามท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด โดยต้อง ด ารง 
ต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการด าเนิน 
กิจการ อันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่าย่ีสิบปี จ านวนหน่ึงคน 
 

มาตรา ๒๒๙ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งต้ัง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 

มาตรา ๒๓๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วย 
กรรมการจ านวนเก้าคน ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซ่ึงได้รับ 
การสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหา ผู้ซ่ึงได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นท่ี 
ประจักษ์ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหาร  
ราชการแผ่นดิน หรือการอ่ืนใดอันเป็น ประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต้องมี 

หมวดท่ี 12 องค์กรอิสระ 
 



คุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ีด้วย 
(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา อธิบดีศาลปกครองช้ันต้น 

ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเทียบเท่า 

มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ท่ีไม่เป็น 

ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๔) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว ไม่ 

น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นท่ีประจักษ์ 
(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีมีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพ  

อย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ืองมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันท่ีได้รับการเสนอช่ือ และได้รับการ  
รับรอง การประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพน้ัน 

(๖) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี 
หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจ ากัดมาแล้ว ไม่ 
น้อยกว่าสิบปี 

(๗) เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปีการนับระยะเวลา 
ตามวรรคสอง ให้นับถึงวันท่ีได้รับการเสนอช่ือหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี 
 

มาตรา ๒๓๓ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ด 
ปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ัง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ในระหว่างท่ี 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งต้ัง 
กรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้เว้นแต่จะมีกรรมการ 
เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน 
 

มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซ่ึง 
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซ่ึงได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการ 
สรรหา 
 

มาตรา ๒๓๙ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ี 
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ัง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 

มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซ่ึง 
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซ่ึงได้รับการสรรหา 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรง 
แต่งต้ัง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 
 
 
 
 



 
 
 

มาตรา ๒๔๘ องค์กรอัยการมีหน้าท่ีและอ านาจตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เท่ียงธรรม  
และปราศจากอคติท้ังปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นค าส่ังทางปกครอง 
 
 
 
 
 

มาตรา ๒๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักแห่ง การ 
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน ท้ังน้ี ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกฎหมายบัญญัติการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบใดให้ค านึงถึง 
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวน 
และความหนาแน่นของประชากร และพื้นท่ี ท่ีต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน 
 

มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีและอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ 
และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมท้ัง 
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๕๒ สมาชิกสภาท้องถ่ินต้องมาจากการเลือกต้ัง ผู้บริหารท้องถ่ินให้มาจากการเลือกต้ัง 
 

หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถ่ินหรือในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ จะ  
ให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้วย ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกต้ังและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 
 
 
 
 
 

มาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปล่ียนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได 
 

มาตรา ๒๕๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ให้กระท าได้ตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปน้ี 
 
 
 

หมวดท่ี 13 องค์กรอัยการ 
 

หมวดท่ี 14 การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

หมวดท่ี 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 



 
 
 
 

มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดน้ีต้องด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปน้ี 
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน ตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา ด้านจิตใจ 
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ า 
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาตรา ๒๕๘ ให้ด าเนินการปฏิรูป 
ประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปน้ี 
 

ก. ด้านการเมือง 
(๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดท้ังการ 
ตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตท่ีแตกต่างกัน และให้ 
ประชาชนใช้สิทธิเลือกต้ัง และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 

(๒) ให้การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรค 
การเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซ่ึงมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มี  
กระบวนการ ให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด าเนิน 
กิจกรรมทางการเมือง และการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซ่ือสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม 
จริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมืองท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

(๓) มีกลไกท่ีก าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบาย ท่ีมิได้ 
วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเส่ียงอย่างรอบด้าน 

(๔) มีกลไกท่ีก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และ 
รับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน 

(๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครอง ระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
(๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดท า 

บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวก ให้แก่ 
ประชาชน 

(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็น ระบบ 
ข้อมูลเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 

(๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคน ภาครัฐ 
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของ 
หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานท่ีแตกต่างกัน 

(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ 

หมวดท่ี 16 การปฏิรูปประเทศ 
 



อย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และ  
ผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซ่ือสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในส่ิงท่ีถูกต้อง โดย 
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  
เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการ  
คุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

(๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้และมี 
กลไกในการป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 
 

ค. ด้านกฎหมาย 
(๑) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ท่ีใช้บังคับ อยู่ก่อนวัน 

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ีให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้อง กับหลัก 
สากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าท่ีจ าเป็น 
เพื่อให้การท างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน เกิน 
ความจ าเป็น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบ วิชาชีพ  
กฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูล 
กฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเน้ือหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 

(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
 

ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
(๑) ให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมท่ีชัดเจน เพื่อให้ 

ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ 
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ รวมตลอดท้ังการสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมาย อย่าง 
เคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม 

(๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน 
กับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องทุก 
ฝ่าย ให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน 
สอบสวน และพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมท้ังก าหนดให้การสอบสวนต้องใช้ 
ประโยชน์จาก นิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหน่ึงหน่วยงานท่ี 
มีอิสระจากกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก 

(๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม ให้ 
มุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

(๔) ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ หน้าท่ี 
อ านาจ และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงาน 
บุคคล ของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้รับ 
ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งต้ัง และโยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จ 
ความชอบตามระบบคุณธรรม ท่ีชัดเจน ซ่ึงในการพิจารณาแต่งต้ังและโยกย้ายต้องค านึงถึงอาวุโส 
และความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีอิสระ 



ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน 
 

จ. ด้านการศึกษา 
(๑) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตาม 

มาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ  
สติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

(๒) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดต้ังกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จ ภายในหน่ึง 
ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี 

(๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มี 
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ 
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน 
บุคคลของ ผู้ประกอบวิชาชีพครู 

(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ 
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันท้ังใน 
ระดับชาติและระดับพื้นท่ี 
 

ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
(๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติและ  

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ อย่างย่ังยืน โดยมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
(๒) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการน าความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา 

ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
(๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ า เพิ่มพูนรายได้ของรัฐ ด้าน 

ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดท าและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และ 
สัมฤทธิผล 

(๔) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถ ในการ 
แข่งขันอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจท่ีเป็นมิตร ต่อส่ิงแวดล้อม  
รวมท้ังสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการท างานและการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

ช. ด้านอ่ืน ๆ 
(๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยค านึงถึง 

ความต้องการใช้น้ าในทุกมิติ รวมท้ังความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ประกอบ 
กัน 

(๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม รวมท้ังการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และ  
การถือครองท่ีดินท้ังประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิ ครอบครองท่ีดินอย่างเป็นระบบ 
   (๓) จัดให้มีระบบจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ได้ 
   (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ 
และการเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 



   (๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วน ท่ี
เหมาะสมมาตรา ๒๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดน้ีให้เป็นไป 
ตามกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศซ่ึงอย่างน้อยต้องมีวิธีการ จัดท าแผน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ข้ันตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศการวัดผลการ
ด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซ่ึงต้องก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูป ในแต่ละด้าน
ภายในหน่ึงปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ีรวมตลอดท้ังผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี 
 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๒ ให้คณะองคมนตรีซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญน้ีเป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 
 

มาตรา ๒๖๓ ในระหว่างท่ียังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญน้ีให้สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติท่ีต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช๒๕๕๗ ยังคงท าหน้าท่ี
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ใน
วันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญน้ี ท าหน้าท่ีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 

ให้ไว้ณ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นปีท่ี ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายอานันท์  ปันยารชุน (นายกรัฐมนตรี) 
ส่วนท่ี ๑ มี 7 หมวด 
ส่วนท่ี 2 มี 2 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 

ส่วนท่ี ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

หมวดท่ี 1 การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
หมวดท่ี 2 การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 
หมวดท่ี 3 การจัดระเบียบราชการในทบวงซ่ึงสังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
หมวดท่ี 4 การจัดระเบียบราชการในกรม 
หมวดท่ี 5 การปฏิบัติราชการแทน 
หมวดท่ี 6 การรักษาราชการแทน 
หมวดท่ี 7 การบริหารราชการในต่างประเทศ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

 
หมวดท่ี 1 จังหวัด 
หมวดท่ี 2 อ าเภอ 
 

ส่วนท่ี ๓ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

 
ส่วนท่ี ๔ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
บทเฉพาะกาล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ 
ประกาศว่า โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปน้ี 
 



มาตรา ๑ เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๔ ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังน้ี 

(๑) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
(๒) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
 

มาตรา ๕ การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีให้ก าหนด 
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการน้ัน ๆ ไว้ด้วย 
การบรรจุและการแต่งต้ังบุคคลให้ดารงต าแหน่งหน้าท่ีราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

ส่วนท่ี ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

 

มาตรา ๗ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังน้ี 
(๑) ส านักนายกรัฐมนตรี 
(๒) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
(๓) ทบวง ซ่ึงสังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(๔) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม  ซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัด ส านัก

นายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง  ส านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวงส่วนราชการตาม (๑) (๒) (๓) 
และ (๔) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

 

มาตรา ๘ การจัดต้ัง การรวม หรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ การ
จัดต้ังทบวงโดยให้สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้ระบุการสังกัดไว้ในพระราชบัญญัติด้วย 
 

มาตรา ๘ ตรี๕ การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และใน 
กรณีท่ีช่ือต าแหน่งของข้าราชการในส่วนราชการน้ันเปล่ียนไปให้ระบุการเปล่ียนช่ือไว้ในพระราช 
กฤษฎีกาด้วย 
 

มาตรา ๘ จัตวา๖ การยุบส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 มาตรา ๙ การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้ส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรีบรรดาท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นกรม 
 

มาตรา ๑๑ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี 
(๑) ก ากับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อการน้ีจะส่ังให้ราชการส่วนกลาง ราชการ 

ส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุมราชการส่วนท้องถ่ิน ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น ท า รายงาน
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจ า เป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ท่ีขัดต่อนโยบายหรือมติของ
คณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอ านาจส่ังสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถ่ิน 

(๒) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีก ากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหน่ึงหรือ 
หลายกระทรวงหรือทบวง 

(๓) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่งซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วน 
ราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกรม 

(๔) สั่งให้ข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงมาปฏิบัติราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีท่ีให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทาง 
สังกัดเดิม ให้ได้รับเงินเดือนในสานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันท่ีไม่สูงกว่าเดิม  

(๕) แต่งต้ังข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงไปด ารงต าแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง 
กรมหน่ึง โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่าน้ีให้ข้าราชการซ่ึงได้รับ 
แต่งต้ังมีฐานะเสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงตนมาดารงต าแหน่งน้ันทุก 
ประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งต้ังข้าราชการต้ังแต่ต าแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรี 

(๖) แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 
หรือเป็นคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใด ๆ และก าหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ 
ผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ัง 

(๗) แต่งต้ังข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
(๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมี 

ประสิทธิภาพ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
(๙) ด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 

ระเบียบตาม (๘) เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมี 
ฐานะเป็นกรม แต่มิได้สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รอง 
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

มาตรา ๑๓ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง มี 

หมวดท่ี 1 การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 



เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้น 
ตรงต่อนายกรัฐมนตรีและให้มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการ 
นายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการและจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการ 
การเมือง และให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 

มาตรา ๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
รัฐสภา และราชการในพระองค์มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ  
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีและให้มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็น 
ผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติ 
ราชการด้วยก็ได้ 
ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็น 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 

มาตรา ๑๖ ส านักนายกรัฐมนตรีนอกจากมีนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี 
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีให้มีปลัดส านักนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงมีอ านาจหน้าท่ีดังน้ี 

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักนายกรัฐมนตรี ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติ 
ราชการของส านักนายกรัฐมนตรีและล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วน 
ราชการในสานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนดรวมท้ังกากับ เร่งรัด 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนส านักนายกรัฐมนตรี 

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 

มาตรา ๑๘ ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังน้ี 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน เว้นแต่บางกระทรวงเห็นว่าไม่มีความจ าเป็น 

จะไม่แยกส่วนราชการต้ังข้ึนเป็นกรมก็ได้ 
ให้ส่วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม 

หมวดท่ี 2 การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 
 



มาตรา ๒๑ ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการ 

ปฏิบัติราชการ ก ากับการท างานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสานการ 
ปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมท้ังเร่งรัดติดตาม และ  
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง 

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติ 

ราชการของส านักงานปลัดกระทรวง ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหน่ึง จะให้มี 
รองปลัดกระทรวงคนหน่ึงเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได 
 

มาตรา ๒๒ ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการ 
รัฐมนตรีซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ 
ราชการของสานักงานรัฐมนตรีข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการ 
รัฐมนตรีซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน 
เลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 
 
 
 
 
 

 มาตรา ๒๕ ราชการส่วนใดซ่ึงโดยสภาพและปริมาณของงานไม่เหมาะสมท่ีจะจัดต้ังเป็น 
กระทรวงหรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง จะจัดต้ังเป็นทบวงสังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือ 
กระทรวง เพ่ือให้มีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติราชการของทบวงก็ได้และให้จัดระเบียบราชการในทบวงดังน้ี 

(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดทบวง 
(๓) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน เว้นแต่บางทบวงซ่ึงเห็นว่าไม่มีความจาเป็น 

จะไม่แยกส่วนราชการต้ังข้ึนเป็นกรมก็ได้ 
ให้ส่วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม 
 

มาตรา ๒๘ ทบวง นอกจากมีรัฐมนตรีว่าการทบวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง ให้มีปลัด 
ทบวงคนหน่ึงมีอ านาจหน้าท่ีดังน้ี 

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในทบวง ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ 
ทบวง และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไป 
ตามนโยบายท่ีรัฐมนตรีก าหนด รวมท้ังก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการในทบวง 

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี 
 

มาตรา ๒๙ ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการ 

หมวดท่ี 3 การจัดระเบียบราชการในทบวงซ่ึงสังกัดส านัก 



รัฐมนตรีซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ 
ราชการของส านักงานรัฐมนตรีข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการทบวง และจัดให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 
ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ  
รัฐมนตรีก็ได้ 
 

มาตรา ๓๐ ส านักงานปลัดทบวงมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการประจ าท่ัวไปของทบวง และ 
ราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดทบวงโดยเฉพาะ 
รวมท้ังกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง 
และแผนการปฏิบัติราชการของทบวง 
 
 
 
 

มาตรา ๓๑ กรมซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวงอาจแบ่งส่วน 
ราชการดังน้ี 

(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบกอง เว้นแต่บางกรมเห็นว่าไม่มีความจาเป็นจะไม่ 

แยกส่วนราชการต้ังข้ึนเป็นกองก็ได้ 
กรมใดมีความจ าเป็น จะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอ่ืนนอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได้ 
ส าหรับส านักงานต ารวจแห่งชาติจะแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับราชการของต ารวจก็ได้ 
 

มาตรา ๓๒ กรมมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวงตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการของกรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีของกรมน้ันในกรมหน่ึงมีอธิบดีคนหน่ึงเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงและในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนก าหนดอ านาจหน้าท่ีของอธิบดีไว้
เป็นการเฉพาะ การใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายดังกล่าวให้ค านึงถึงนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรี
แถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติและนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงด้วย ในกรมหน่ึงจะให้มีรองอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากอธิบดีและช่วยอธิบดี 
ปฏิบัติราชการ ก็ได้รองอธิบดีมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีอธิบดีก าหนดหรือมอบหมาย 
 

มาตรา ๓๔ กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องท่ีออกเป็นเขตเพื่อให้มี
หัวหน้าส่วนราชการประจ าเขตแล้วแต่จะเรียกช่ือเพื่อปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได้หัวหน้าส่วนราชการประจ าเขตมี
อ านาจหน้าท่ีเป็นผู้รับนโยบายและคาส่ังจากกระทรวง ทบวง กรมมาปฏิบัติงานทางวิชาการ และเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจาสานักงานเขตซ่ึงสังกัดกระทรวงทบวง กรมน้ัน 
ความในมาตราน้ีไม่ใช้บังคับแก่การแบ่งเขตและการปกครองบังคับบัญชาของต ารวจซ่ึงได้ก าหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา 
 
 
 

หมวดท่ี 4 การจัดระเบียบราชการในกรม 
 

หมวดท่ี 5 การปฏิบัติราชการแทน 
 



 
 

มาตรา ๓๘ อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอ่ืนท่ีผู้ด ารง
ต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด า เนินการตามกฎหมาย กฎ ระ เบียบ ประกาศ หรื อค า ส่ังใดหรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค า ส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ัน
มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้ผู้ด ารงต าแหน่งน้ันอาจ
มอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอ่ืน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้
ปฏิบัติราชการแทนได้ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาการมอบอ านาจให้ท าเป็นหนังสือ 
 

มาตรา ๔๐ ในการมอบอ านาจ ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ความ
รวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของต า แหน่งของผู้รับมอบอ านาจ และ
ผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบอ านาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจดังกล่าวเมื่อได้มอบ
อ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าท่ีกากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจ และให้มี
อ านาจแนะนาหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 
 
 
 
 

มาตรา ๔๑ ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้า
มีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้าไม่มี ผู้ด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 

มาตรา ๔๒ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือมีแ ต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษ าราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ให้
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรีช่ วยว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้
รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทนให้น าความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีว่าการทบวงด้วย
โดยอนุโลม 
 

มาตรา ๔๖ ในกรณีท่ีไม่มี ผู้ด ารงต าแหน่งอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองอธิบดีเป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้ามีรองอธิบดีหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งต้ังรองอธิบดีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวงแต่งต้ังข้าราชการในกรม
ซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการต้ังแต่ต าแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าข้ึนไปคนใดคนหน่ึง
เป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ถ้านายกรัฐมนตรีสาหรับส านักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เห็นสมควรเพื่ อความ เหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ใน  กรมน้ันนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งต้ัง   ข้าราชการคนใดคนหน่ึงซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดีหรือ
เทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้อธิบดีจะแต่งต้ังข้าราชการในกรมซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการต้ังแต่
ต าแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าข้ึนไปเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ให้น าความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้

หมวดท่ี 6 การรักษาราชการแทน 
 



บังคับแก่กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หรือต าแหน่งท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีในส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรมด้วย
โดยอนุโลม 
 

มาตรา ๔๙ การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติน้ีไม่กระทบกระเทือนอ านาจนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง  หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งเทียบเท่าอธิบดีซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาท่ีจะแต่งต้ังข้าราชการอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนตามอ านาจหน้าท่ี
ท่ีมีอยู่ตามกฎหมายในกรณีท่ีมีการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้น
จากความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาท่ีผู้ได้รับแต่งต้ังตามวรรคหน่ึงเข้ารับหน้าท่ี 
 

มาตรา ๕๐ ความในหมวดน้ีมิให้ใช้บังคับแก่ราชการในกระทรวงท่ีเก่ียวกับทหาร 
 

 
 
 

มาตรา ๕๐/๑๓๖ ในหมวดน้ี 
“คณะผู้แทน” หมายความว่า บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหารประจ าการใน

ต่างประเทศซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่สถานกงสุล สถานรอง
กงสุล ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศซ่ึงเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนและปฏิบัติหน้าท่ีเช่นเดียวกับสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ 

 

“หัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ในกรณีของคณะผู้แทน
ถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่วนราชการซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การระหว่างประเทศ 

 

“รองหัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงได้รับแต่งต้ัง 
ให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน ในกรณีของคณะผู้แทน ไทยประจ า
องค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่าข้าราชการสังกัดส่วนราชการ ซ่ึงได้รับ แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใน
ลักษณะเดียวกัน 
 

มาตรา ๕๐/๒๓๗ ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า
รัฐบาล คณะรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ และ
เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน และจะให้มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนก็ได้การส่ัง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่อบุคคลในคณะ
ผู้แทนให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดหัวหน้าคณะผู้แทนอาจมอบอ านาจให้บุคคลในคณะผู้แทน
ปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

มาตรา ๕๐/๔๓๙ หัวหน้าคณะผู้แทนมีอ านาจและหน้าท่ีดังน้ี 
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๒) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามท่ี 

หมวดท่ี 7 การบริหารราชการในต่างประเทศ 
 



นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
(๓) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนท่ีมิใช่บุคคลในคณะ 

ผู้แทนซ่ึงประจ าอยู่ในประเทศท่ีตนมีอ านาจหน้าท่ี เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาส่ังของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือการส่ังการ  
ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

(๔) รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลตาม (๓) 
เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการต้นสังกัดเก่ียวกับการแต่งต้ังและการ  
เล่ือนข้ันเงินเดือน 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

 

มาตรา ๕๑ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดังน้ี 
(๑) จังหวัด 
(๒) อ าเภอ 

 
 
 
 

มาตรา ๕๒  ให้ร วมท้องท่ีหลาย  ๆ  อ าเภอต้ัง ข้ึนเป็นจั งหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลการต้ัง ยุบ และ
เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่นค าขอจัดต้ังงบประมาณได้ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข
ท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาในกรณีน้ีให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ 
 

มาตรา ๕๒/๑๔๓ ให้จังหวัดมีอ านาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปน้ี 
(๑) น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
(๒) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็น

ธรรมในสังคม 
(๓) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับ

ความเป็นธรรมท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง 
(๔) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ 
(๕) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้สามารถด าเนินการ

ตามอ านาจและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และให้มีขีดความสามารถพร้อมท่ีจะด าเนินการตาม
ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

(๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
มอบหมาย หรือท่ีมีกฎหมายก าหนด 

หมวดท่ี 1 จังหวัด 
 



มาตรา ๕๓/๑๔๖ ให้จังหวัดจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินในจังหวัดในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตาม
วรรคหน่ึง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีสถาน
ท่ีต้ังทาการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหมดในจังหวัดรวมท้ังผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
 

มาตรา ๕๔ ในจังหวัดหน่ึง ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหน่ึงเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจากนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรีกระทรวง  ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสม กับท้องท่ีและ
ประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในราชการส่วนภูมิภาคใน
เขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอาเภอ และจะให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือท้ังรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่าย
บริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 

มาตรา ๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจและหน้าท่ีดังน้ี 
(๑) บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด 
(๒) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรี 

ส่ังการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
(๓) บริหารราชการตามคาแนะน าและค าชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาส่ังของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
(๔) ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซ่ึงประจ าอยู่ในจังหวัด

น้ัน ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ข้าราชการในสานักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครูให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือค าส่ังของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรีหรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรีหรือ
ยับยั้งการกระทาใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดท่ีขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาส่ังของกระทรวง 
ทบวง กรมมติของคณะรัฐมนตรีหรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรีไว้ช่ัวคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม 
ท่ีเก่ียวข้อง 

(๕) ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสานักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครูผู้ตรวจ
ราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ 

(๖) เสนองบประมาณต่อกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง หรือเสนอขอจัดต้ังงบประมาณต่อสานัก 
งบประมาณตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๗) ก ากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย 
(๘) ก ากับการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการน้ีให้มีอ านาจท า  

รายงานหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อ 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๙) บรรจุแต่งต้ัง ให้บ าเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และ 
ตามท่ีปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 



 
 
 

มาตรา ๖๑ ในจังหวัดหน่ึงให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอ าเภอการต้ัง ยุบ และเปล่ียน
เขตอ าเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๒ ในอ าเภอหน่ึง มีนายอ าเภอคนหน่ึงเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการใน
อ าเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของ าาเภอ นายอ าเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
บรรดาอ านาจและหน้าท่ีเก่ียวกับราชการของกรมการอ าเภอหรือนายอ าเภอซ่ึงกฎหมายก าหนดให้ 
กรมการอ าเภอและนายอ าเภอมีอยู่ ให้โอนไปเป็นอ านาจและหน้าท่ีของนายอ าเภอ 
 

มาตรา ๖๕ นายอ าเภอมีอ านาจและหน้าท่ีดังน้ี 
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายใดมิได้บัญญัติ 

ว่าการปฏิบัติตามกฎหมายน้ันเป็นหน้าท่ีของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าท่ีของนายอ าเภอท่ีจะต้องรักษาการให้
เป็นไปตามกฎหมายน้ันด้วย 

(๒) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี  กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรี 
ส่ังการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

(๓) บริหารราชการตามค าแนะน าและค าชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีหน้าท่ีตรวจการอ่ืน 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ในเมื่อไม่ ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าส่ังของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินในอ าเภอตามกฎหมาย 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

 
มาตรา ๖๙ ท้องถ่ินใดท่ีเห็นสมควรจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถ่ินให้จัดระเบียบการ 

ปกครองเป็นราชการส่วนท้องถ่ิน 
 

มาตรา ๗๐ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี 
(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) เทศบาล 
(๓) สุขาภิบาล 
(๔) ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนด 

 
 
 

หมวดท่ี 2 อ าเภอ 
 



ส่วนท่ี ๔ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชก าหนด 

 
มาตรา ๗๑/๑๕๖ ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหน่ึง  เรียกโดยย่อว่า  “ก.พ.ร.”

ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานรัฐมนตรีหน่ึงคนท่ี
นายกรัฐมนตรีก าหนดเป็นรองประธาน ผู้ซ่ึงคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมอบหมายหน่ึงคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญในทางด้านนิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์  การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง 
จิตวิทยาองค์การ และสังคมวิทยาอย่างน้อยด้านละหน่ึงคน ในกรณีท่ีมีความจ า เป็นเพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผล คณะรัฐมนตรีจะก าหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนต้องทางานเต็ม
เวลาก็ได้๕๗ 

เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง 
การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอโดยวิธีการสรรหา 
ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

มาตรา ๗๑/๓๕๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี ผู้ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งแล้ว 
อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 

มาตรา ๗๑/๑๐๖๖ ก.พ.ร. มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่าง

อ่ืน ซ่ึงรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอ่ืน ให้เป็นไปตามมาตรา ๓/๑ โดยจะเสนอแนะให้มีการก าหนดเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์และมาตรการก็ได้ 

(๒) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมิได้อยู่ในก ากับของราชการฝ่าย 
บริหารตามท่ีหน่วยงานดังกล่าวร้องขอ 

(๓) รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีการด าเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดในมาตรา ๓/๑ 

(๔) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดต้ัง การรวม 
การโอน การยุบเลิก การก าหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การก าหนดอ านาจหน้าท่ีและการแบ่งส่วน 
ราชการภายในของส่วนราชการท่ีเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอ่ืน 

(๕) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎท่ีออกตาม 
พระราชบัญญัติน้ี 

(๖) ด าเนินการให้มีการชี้แจงท าความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องและ 
ประชาชนท่ัวไป รวมตลอดท้ังการฝึกอบรม 

(๗) ติดตาม ประเมินผล และแนะน าเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีและ 
รายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมท้ังข้อเสนอแนะ 

(๘) ตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติน้ี  หรือกฎหมาย 
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดท้ังก าหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีเป็นปัญหา 
มติของคณะกรรมการตามข้อน้ีเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตาม  



กฎหมาย 
(๙) เรียกให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา  
(๑๐) จัดท ารายงานประจาปีเก่ียวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่าง 

อ่ืนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
(๑๑) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ  

ตามท่ีมอบหมาย และจะก าหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนด้วยก็ได้ 
(๑๒) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

 
 
 

มาตรา ๗๒ ค าว่า “ทบวงการเมือง” ตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
ให้หมายความถึงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นปีท่ี ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๒] 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ (นายกรัฐมนตรี) 
มีผลบังคับใช้วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มี 6 หมวด 89 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 

 
หมวด ๑ บทท่ัวไป 
หมวด ๒ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หมวด ๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หมวด ๔ อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หมวด ๕ การงบประมาณและการคลัง 
หมวด ๖ การก ากับดูแล 
บทเฉพาะกาล 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ 
ประกาศว่า โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม ของ 
รัฐสภาดังต่อไปน้ี 

 



 มาตรา ๑ เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 

“จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
“อ าเภอ” หมายความว่า อ าเภอตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและให้ 

หมายความรวมถึงก่ิงอ าเภอด้วย 
“ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า ข้าราชการท่ีปฏิบัติกิจการขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดและได้รับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและต าแหน่งในงบประมาณท่ีองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดก าหนดขึ้น 

“ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมือง 
พัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน นอกจากองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 

“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบน้ัน 
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 
 
 

มาตรา ๗ ในจังหวัดหน่ึงให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 

มาตรา ๘ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถ่ินเขตขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้แก่เขตจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๑ บทท่ัวไป 
 



 
 
 
 

 มาตรา ๙ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงมาจาก
การเลือกต้ังของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินแล้วจะต้องไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการหรือท่ีปรึกษา
ผู้บริหารท้องถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระท ากับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเกณฑ์จ านวนราษฎรแต่ละจังหวัด ตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกต้ัง 

จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคนให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ย่ีสิบสี่คน 
จังหวัดใดมีราษฎรเกิน ห้าแสนคนแต่ไม่เกินหน่ึงล้านคนให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดได้สามสิบคน 
จังหวัดใดมีราษฎรเกินหน่ึงล้านคนแต่ไม่เกินหน่ึงล้านห้าแสนคนให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบหกคน 
จังหวัดใดมีราษฎรเกินหน่ึงล้านห้าแสนคนแต่ไม่เกินสองล้านคนให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบสองคน 
จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไปให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบ

แปดคน 
 

มาตรา ๑๐ อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ังสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มต้ังแต่วันเลือกต้ัง 
 

มาตรา ๑๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหน่ึงและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองคน 
 

มาตรา ๑๘ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ด ารงต าแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

มาตรา ๑๙ เมื่อต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งน้ันว่างลง 
 
 
 

มาตรา ๒๒ ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 

หมวด ๒ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 



ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กฎหนดสมัยประชุมสามัญให้มีกฎหนดสี่สิบห้าวัน 
 
 
 
 

มาตรา ๓๕ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหน่ึงซ่ึงมา 
จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน 

มาตรา ๓๕/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมี 
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร  
ท้องถ่ินและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ีด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน รอง 

ผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ 
ทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับ 
เลือกต้ัง 

มาตรา ๓๕/๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด ารงต าแหน่งนับต้ังแต่วันเลือกต้ัง และมี 
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง 

มาตรา ๓๕/๕ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
(๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย 
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๓) แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดและท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๔) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๓๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัด 
 
 
ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหน่ึง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การ 

หมวด ๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 



บริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ 
ประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย 
ก าหนดหรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 
 
 
 

มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ดังต่อไปน้ี 

(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
(๒) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ตาม 

ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
(๓) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีของสภาต าบลและราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
(๕) แบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
(๖) อ านาจหน้าท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 

เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(๗ ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(๘) จัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าท่ีของราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด และกิจการน้ันเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดท า ท้ังน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(๙) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรดาอ านาจหน้าท่ีใดซ่ึงเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค อาจ
มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ท้ังน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 
 

มาตรา ๕๘ งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ท าเป็นข้อบัญญัติถ้า ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ ายประจ า ปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณ ใหม่ ให้ใช้ข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณท่ีแล้วน้ันไปพลางก่อนงบประมาณรายจ่ายจะมีได้เฉพาะในเรื่อง ดังต่อไปน้ี 

(๑) กิจการท่ีระบุไว้ในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ 
(๒) กิจการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๕๙ ถ้าในปีใดจ านวนเงินท่ีได้อนุมัติไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณไม่พอ
ส าหรับการใช้จ่ายประจ าปีหรือมีความจ าเป็นท่ีจะต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายข้ึนใหม่ ในระหว่างปี ให้ท าเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 

หมวด ๔ อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

หมวด ๕ การงบประมาณและการคลัง 
 
 



มาตรา ๖๐ ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิด
จากการฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีเขตจังหวัดท่ีอยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บ
เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรร
ให้สภาต าบลตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 

มาตรา ๖๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือนท่ีจัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้จัดสรรให้แก่องค์กา ร
บริหารส่วนจังหวัดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 

มาตรา ๖๒ ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้ส่งมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยละห้าของภาษีท่ีจัดเก็บได้ 
 

มาตรา ๖๓ ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วย
ปิโตรเลียม ท่ีได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดให้จัดสรรให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

 มาตรา ๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก
การค้าในเขตจังหวัด ดังต่อไปน้ี 

(๑) น้ ามันเบนซินและน้ ามันท่ีคล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันท่ีคล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมท่ีใช้เป็น 
เช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์ โดยจัดเก็บเพ่ิมขึ้นได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามันและกิโลกรัมละไม่เกินสิบ
สตางค์ส าหรับก๊าซปิโตรเลียม 

(๒) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพ่ิมขึ้นได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ ราคาจ าหน่ายท่ีเพิ่มข้ึนตามวรรคหน่ึง ไม่ถือ
ว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด 

 

มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึน
ไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหน่ึงหรือทุกประเภทส าหรับในพื้นท่ีเขต
จังหวัดท่ีอยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน ดังต่อไปน้ี 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 

ในการเสียภาษีอากรตามมาตราน้ีเศษของหน่ึงบาทให้ปัดท้ิงภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตราน้ี ให้ถือเป็น
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 

มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ภาษีอากรตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
(๓) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๔) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๕) รายได้จากการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๖) พันธบัตรหรือเงินกู้ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
(๗) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
(๘) เงินอุดหนุนหรือรายได้อ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 



(๙) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนท่ีมีผู้อุทิศให้ 
(๑๐) รายได้อ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

มาตรา ๗๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปน้ี 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินตอบแทนอ่ืนๆ 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจ่ายอ่ืนใดตามท่ีมีข้อผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวง มหาดไทยก าหนดไว้ 

 
 
 
 

มาตรา ๗๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  เพื่อการน้ีให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจส่ัง
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือส่ังให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติการในทางท่ีอาจน ามาซ่ึงความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
กระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับของทา งราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยับยั้งการ
ปฏิบัติการดังกล่าวไว้เป็นการช่ัวคราวได้ แล้วให้รายงานรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีออกค าสั่ง 
 

มาตรา ๗๙ ในกรณีท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าท่ี หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะด าเนินการสอบสวนก็ได้ถ้าหากผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธาน สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีพฤติการณ์เช่นน้ันจริง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอให้รัฐมนตรีใช้ดุลพินิจส่ังให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๖ การก ากับดูแล 
 

บทเฉพาะกาล 
 



 

มาตรา ๘๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีมีอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

มาตรา ๘๒ ให้สภาจังหวัดท่ีมีอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นปีท่ี ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ป.พิบูลสงคราม (นายกรัฐมนตรี) 
มีผลบังคับใช้วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มี ท้ังหมด ๗ ส่วน 

 
ส่วนท่ี ๑ การจัดต้ังเทศบาล 
ส่วนท่ี ๒ องค์การเทศบาล 
บทท่ี ๑ สภาเทศบาล 
บทท่ี ๒ คณะเทศมนตรี(ยกเลิก) 
บทท่ี ๒ ทวินายกเทศมนตรี 
ส่วนท่ี ๓ หน้าท่ีของเทศบาล 
บทท่ี ๑ เทศบาลต าบล 
บทท่ี ๒ เทศบาลเมือง 
บทท่ี ๓ เทศบาลนคร 
บทท่ี ๔ สหการ 
ส่วนท่ี ๔ เทศบัญญัติ 
ส่วนท่ี ๕ การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล 
ส่วนท่ี ๖ การควบคุมเทศบาล 
ส่วนท่ี ๗ คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล 
บทเฉพาะกาล 
 
การรักษาพระราชบัญญัติ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ 
ประกาศว่าโดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเทศบาลให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา 
ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปน้ี 

 



 
 
 

มาตรา ๗ เมื่อท้องถ่ินใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดต้ังท้องถ่ินน้ันๆ เป็นเทศบาลต าบล 
เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัติน้ีให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ านาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 
 

มาตรา ๘ เมื่อมีการจัดต้ังเทศบาลตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ให้เลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้จัดต้ังเป็นเทศบาล 
 

มาตรา ๑๑ เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ท้ังมีรายได้พอควรแก่
การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอันต้องท าตามพระราชบัญญัติน้ี และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะเป็น
เทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันให้ระบุช่ือและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 
 

 มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปล่ียนช่ือเทศบาลหรือการเปล่ียนแปลง
เขตเทศบาล ให้กระท าโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 
 

 
 
 

มาตรา ๑๔ องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  [มาตรา ๑๔ แก้ไข โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
 
 

บทท่ี ๑ 
สภาเทศบาล 

มาตรา ๑๕ สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินตามจ านวนดังต่อไปน้ี 

(๑) สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบสองคน 
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบแปดคน 
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนย่ีสิบสี่คน 
 

มาตรา ๑๖ สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง 
 

มาตรา ๒๔ ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญส่ีสมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนดผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภา
เทศบาลครั้งแรก ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจ านวนแล้ว 
และให้ท่ีประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 
 

ส่วนท่ี ๑ การจัดต้ังเทศบาล 
 

ส่วนท่ี ๒ องค์การเทศบาล 
 



มาตรา ๓๒ สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต้ังเป็นคณะกรรมการสามัญของสภา เทศบาล 
และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกต้ังเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภา  
เทศบาล เพื่อกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของสภาเทศบาล 
แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล 
 
 

บทท่ี ๒ 
คณะเทศมนตรี(ยกเลิก) 

บทท่ี ๒ ทวิ 
นายกเทศมนตรี 

มาตรา ๔๘ ทวิ ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหน่ึงซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

มาตรา ๔๘ เบญจ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน และต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ีด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้บริหารท้องถ่ิน 

หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริ หารท้องถ่ิน รอง

ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถ่ิน เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมในสัญญาท่ีกระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

(๔) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ซ่ึงถูกให้พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากกระท าการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ 

 

มาตรา ๔๘ สัตต ให้นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกต้ังและมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งคราว
ละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
 

มาตรา ๔๘ อัฏฐ นายกเทศมนตรีอาจแต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือ
ในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(๑) เทศบาลต าบล ให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน 
(๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน 
(๓) เทศบาลนคร ให้แต่งต้ังรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน 

 

มาตรา ๔๘ เอกาทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผู้ซ่ึงนายกเทศมนตรีมอบหมายมีสิทธิเข้า
ประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานในหน้าท่ีของตนต่อท่ี
ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
(๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 



(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
(๓) แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
(๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 
 

มาตรา ๔๘ อัฏฐารส เทศบาลแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ส านักปลัดเทศบาล 
(๒) ส่วนราชการอ่ืนตามท่ีนายกเทศมนตรี  ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย

การก าหนดอ านาจหน้า ท่ีของส า นักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอ่ืนตามวรรคหน่ึงให้ เ ป็นไปตาม ท่ี
นายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 

 

มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ให้มีปลัดเทศบาลคนหน่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรอง
จากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ 
อ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 

มาตรา ๔๘ วีสติ อ านาจหน้าท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีให้ 
เป็นไปตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๑ 
เทศบาลต าบล 

 
มาตรา ๔๙ (ยกเลิก)[มาตรา ๔๙ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปน้ี 

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(๙) หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 
 

ส่วนท่ี ๓ หน้าท่ีของเทศบาล 
 



มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปน้ี 
(๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๖) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๙) เทศพาณิชย์ 

 
 

บทท่ี ๒ 
เทศบาลเมือง 

 
มาตรา ๕๒ (ยกเลิก)[มาตรา ๕๒ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปน้ี 

(๑) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๕๐ 
(๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
(๕) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๖) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเช่ือท้องถ่ิน 
 

มาตรา ๕๔ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปน้ี 
(๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๔) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(๕) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
(๖) ให้มีการสาธารณูปการ 
(๗) จัดท ากิจการซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๘) จัดต้ังและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(๙) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(๑๐) ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 



(๑๑) ปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถ่ิน 
(๑๒) เทศพาณิชย์ 

 
 
 

บทท่ี ๓ 
เทศบาลนคร 

 
มาตรา ๕๕ (ยกเลิก)[มาตรา ๕๕ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปน้ี 

(๑) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๕๓ 
(๒) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(๓) กิจการอ่ืนซ่ึงจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๔) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน 
(๕) จัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม 
(๖) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
(๘) การส่งเสริมกิจการการท่องเท่ียว 

 
 

บทท่ี ๔ 
สหการ 

 

มาตรา ๕๘ ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้ังแต่สองแห่งขึ้นไปท่ีจะร่วมกันท า
เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างย่ิง ก็ให้จัดต้ังเป็นองค์การขึ้นเรียกว่าสหการ  มีสภาพเป็นทบวงการเมือง และมี
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลท่ีเก่ียวข้องอยู่ด้วยการจัดต้ังสหการจะท าได้ก็แต่โดยตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาซ่ึงจะได้ก าหนดช่ือ อ านาจหน้าท่ี และระเบียบการด าเนินงานไว้การยุบเลิกสหการให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาโดยก าหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย 
 
 
 
 

มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณีดังต่อไปน้ี 
(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าท่ีของเทศบาลท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติในเทศบัญญัติน้ัน 

จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนด เกินกว่าหน่ึงพันบาท 
 
 
 

ส่วนท่ี ๔ เทศบัญญัติ 
 



มาตรา ๖๑ ตรี ร่างเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงิน หมายความถึงร่างเทศพาณิชย์ หรือร่างเทศ 
บัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเก่ียวกับภาษีอากร 
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล 
(๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน หรือการใช้เงินกู้ 
(๓) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
(๔) การจ้างและการพัสดุในกรณีเป็นท่ีสงสัยว่าร่างเทศบัญญัติใดเป็นร่างเทศบัญญัติเก่ียวกับการเงินท่ี

จะต้องมีค ารับรองของนายกเทศมนตรี ให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้วินิจฉัย 
 

มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบดัวยกับร่างเทศบัญญัติใดในกรณี
เทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหน่ึงให้เสร็จและส่งคืนประธานสภาเทศบาล
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างเทศบัญญัติน้ัน ถ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 
 
 
 
 

มาตรา ๖๕ งบประมาณประจ าปีของเทศบาลต้องตราข้ึนเป็นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติงบประมาณออกไม่
ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนน้ันไปพลางถ้าในปีใดจ านวนเงินซ่ึงได้อนุญาตไว้ตามงบประมาณ
ปรากฏว่าไม่พอส าหรับการใช้จ่ายประจ าปี ก็ดีหรือมีความจ า เป็นท่ีจะต้องต้ังรายรับหรือรายจ่ายข้ึนใหม่ใน
ระหว่างปีก็ดี ให้ตราข้ึนเป็นเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม 
 

มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปน้ี 
(๑) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
(๓) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 
(๔) รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ 
(๕) พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
(๖) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๘) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนท่ีมีผู้อุทิศให้ 
(๙) รายได้อ่ืนใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 

การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว[มาตรา ๖๖ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๘] 
 

มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
(๑) เงินเดือน 

ส่วนท่ี ๕ การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล 
 



(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินตอบแทนอ่ืนๆ 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมาย หรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย าาหนดไว้ 
 

มาตรา ๗๐ โดยปกติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือ
การเงินอ่ืนๆ ของเทศบาลปีละครั้ง 
 
 
 
 
 

มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดน้ันให้ปฏิบัติการตาม
อ านาจหน้าท่ีโดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการน้ีให้มีอ านาจหน้าท่ีช้ีแจงแนะน าตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบ
กิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
พนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าท่ีช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแล
เทศบาลต าบลในอ าเภอน้ัน ให้ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ีโดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการน้ีให้มีอ านาจหน้าท่ี
ช้ีแจงแนะน าตักเตือนเทศบาลต าบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาล
มาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาช้ีแจงหรือสอบสวนก็ได้ 
 

มาตรา ๗๓ ในกรณีท่ี ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีประธานสภา
เทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน 
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าท่ี หรือมีความประพฤติในทางจะน ามาซ่ึงความเส่ือม
เสียแก่ศักด์ิต าแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พร้อม ด้วยหลักฐาน รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวงมหาดไทยอาจใช้ ดุล พินิจสั่ งให้นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่งก็ได้ ค าสั่งของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นท่ีสุด 
 

มาตรา ๗๕ ในเมื่อเห็นจ าเป็นท่ีจะให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยโดยตรง ก็ให้
ท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาเมื่อได้มีพระราชกฤษ ฎีกาให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย ตามความในวรรคก่อน บรรดาอ านาจและหน้าท่ีของนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอัน
เก่ียวกับเทศบาลน้ันให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
 
 

ส่วนท่ี ๖ การควบคุมเทศบาล 
 



 
 
 
 

มาตรา ๗๕ ทวิ ให้มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคณะหน่ึงประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธาน อธิบดีกรมมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรมต ารวจอธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดี
กรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมอนามัยผู้อ านวยการส านัก บประมาณ ผู้อ านวยการส่วน
การปกครองท้องถ่ิน กรมมหาดไทย เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  และกรรมการอ่ืนซ่ึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแต่งต้ังอีกไม่เกินห้าคนให้ผู้อ านวยการส่วนการปกครองท้องถ่ินกรมมหาดไทย เป็น
เลขานุการคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลมีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา และ
เสนอข้อแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับกิจการเทศบาลโดยท่ัวไป 
 

มาตรา ๗๕ ตรี กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งต้ังอยู่ 
ในต าแหน่งคราวละสี่ปีกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
 
 
 
 
 

มาตรา ๗๖ ให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแห่ง เทศบาล ท่ีได้จัดต้ังอยู่แล้วในวัน ใช้
พระราชบัญญัติน้ีพ้นจากต าแหน่ง และให้ด าเนินการเลือกต้ังและแต่งต้ังสมาชิกสภาเทศบาล ใหม่ภายใน
ก าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันใช้พระราชบัญญัติน้ี แต่ให้คณะเทศมนตรีท่ีพ้นจากต าแหน่งด าเนินกิจการใน
หน้าท่ีของคณะเทศมนตรีต่อไปจนกว่าคณะเทศมนตรีท่ีแต่งต้ังข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี เว้นแต่เทศบาลใด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ส่ังแต่งต้ังเจ้าพนักงานเท่าจ านวนคณะเทศมนตรีแห่งเทศบาลน้ันเข้าด าเนิน
กิจการแทนก็ให้คณะเทศมนตรีน้ันพ้นจากหน้าท่ี 
 
 
 
 

มาตรา ๗๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีกฎกระทรวงน้ัน เมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๗ คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล 
 

บทเฉพาะกาล 
 

การรักษาพระราชบัญญัติ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นปีท่ี ๔๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒] 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน(รองนายกรัฐมนตรี) 
มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มี 2 หมวด 95 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 

 
หมวด ๑ สภาต าบล 

ส่วนท่ี ๑ สมาชิกสภาต าบล 
ส่วนท่ี ๒ อ านาจหน้าท่ีของสภาต าบล 
ส่วนท่ี ๓ รายได้และรายจ่ายของสภาต าบล 
ส่วนท่ี ๔ การก ากับดูแลสภาต าบล 

หมวด ๒ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่วนท่ี ๑ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่วนท่ี ๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่วนท่ี ๓ อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่วนท่ี ๔ รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่วนท่ี ๕ การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 

บทเฉพาะกาล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ 
ประกาศว่าโดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของต าบล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
รัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

 



 
มาตรา ๑ เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ บรรดา
กฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัติน้ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีแทน 
 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วน 

ท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“นายอ าเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอด้วย 
“ต าบล” หมายความว่า ต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ีท่ีอยู่นอกเขตหน่วยการ 

บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน และในกรณีท่ีต าบลใดมีพื้นท่ีอยู่ท้ังในและนอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ิน ให้หมายความถึงเฉพาะพื้นท่ีท่ีอยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
 

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีมีผลเป็นการท่ัวไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได้ 
 
 
 
 

มาตรา ๖ ในต าบลหน่ึงให้มีสภาต าบลสภาหน่ึงมีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี  ให้สภาต าบลมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล 
 
 

ส่วนท่ี ๑ 
สมาชิกสภาต าบล 

 

มาตรา ๗ สภาต าบลประกอบด้วยสมาชิกโดยต าแหน่งได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้านในต าบล 
และแพทย์ประจ าต าบล และสมาชิกซ่ึงได้รับเลือกต้ังจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในต าบลน้ันเป็นสมาชิกสภา
ต าบลหมู่บ้านละหน่ึงคน 
 

มาตรา ๘ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาต าบลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 
 

หมวด ๑ สภาต าบล 
 



มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาต าบล ซ่ึงได้รับเลือกต้ังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปน้ี 

(๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของต าบลท่ีสมัครรับ
เลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีจนถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะ
ผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ิน หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถ่ิน 
เพราะเหตุท่ีมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระท ากับสภาต าบลหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอ่ืนเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

มาตรา ๑๑ สมาชิกสภาต าบลซ่ึงได้รับเลือกต้ังมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง 
มาตรา ๑๓ เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซ่ึงได้รับเลือกต้ังว่างลงเพราะครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้มี

การเลือกต้ังภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีครบวาระ 
 

มาตรา ๑๖ สภาต าบลมีก านันเป็นประธานสภาต าบล และมีรองประธานสภาต าบลคนหน่ึงซ่ึง 
นายอ าเภอแต่งต้ังจากสมาชิกสภาต าบลตามมติของสภาต าบลรองประธานสภาต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสี่ปี 
 

มาตรา ๑๙ สภาต าบลมีเลขานุการสภาต าบลคนหน่ึงซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการท่ีปฏิบัติงานใน 
ต าบลน้ันหรือจากบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 
ให้นายอ าเภอเป็นผู้แต่งต้ังและถอดถอนเลขานุการสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 
 

มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให้สมาชิกสภาต าบลและเลขานุการสภา 
ต าบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
 

ส่วนท่ี ๒ 
อ านาจหน้าท่ีของสภาต าบล 

 
มาตรา ๒๒ สภาต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภา

ต าบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาต าบลปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการต าบลตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาต าบลอาจด าเนินกิจการภายในต าบลดังต่อไปน้ี 
(๑) จัดให้มีหน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๓) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ าทางเดิน และท่ีสาธารณะ 

รวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๔) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



(๕) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 
 
 
 

ส่วนท่ี ๓ 
รายได้และรายจ่ายของสภาต าบล 

 

มาตรา ๒๙ สภาต าบลมีรายได้ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ท่ี 
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ดังต่อไปน้ี 

(๑) ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืน 
อันเกิดจากการฆ่าสัตว์ท่ีจัดเก็บได้ในต าบลน้ัน 

(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายก าหนดไว้ท่ีจัดเก็บได้ในต าบลน้ัน 
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันท่ีเก็บเพิ่มข้ึนตาม 

ข้อบัญญัติจังหวัดในเขตต าบลน้ัน 
(๔) ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
(๖) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 

มาตรา ๓๐ ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาต าบลเป็นเงินอุดหนุน 
มาตรา ๓๑ สภาต าบลอาจมีรายได้ดังต่อไปน้ี 

(๑) รายได้จากทรัพย์สินของสภาต าบล 
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาต าบล 
(๓) เงินและทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีผู้อุทิศให้ 
(๔) เงินอุดหนุนและรายได้อ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
(๕) รายได้อ่ืนตามท่ีจะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นของสภาต าบล 

มาตรา ๓๒ รายได้ของสภาต าบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวล
รัษฎากร และไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 

มาตรา ๓๓ สภาต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปน้ี 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
(๘) ค่าสาธารณูปโภค 



(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
(๑๐) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ก าหนดไว้ 

 
 
 

ส่วนท่ี ๔ 
การก ากับดูแลสภาต าบล 

 
 มาตรา ๓๘ นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของสภาต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
 
 
 
 

มาตรา ๔๐ สภาต าบลท่ีมีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉล่ียไม่
ต่ ากว่าปีละหน่ึงแสนห้าหมื่นบาทหรือตามเกณฑ์รายได้เฉล่ียในวรรคสองอาจจัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศน้ันให้ระบุ
ช่ือและเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาต าบลตามวรรค
หน่ึง ให้ท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๔๑ จัตวา ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการประกาศยุบสภาต าบลท้ังหมดและองค์การบริหารส่วน
ต าบลใดท่ีมีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นท่ีเข้ากับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนหรือหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินท่ีมีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีมีเหตุ
ดังกล่าว 
 
 

ส่วนท่ี ๑ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

มาตรา ๔๕ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวนหมู่บ้านละสองคน ซ่ึงเลือกต้ังข้ึนโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลน้ัน 
ในกรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหน่ึงหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ัน 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน 
และในกรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน้ัน 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละสามคน 
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกต้ังและการเลือกต้ังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

หมวด ๒ องค์การบริหารส่วนต าบล 



อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง 
มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางในการ 
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่าง 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี 
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 

(๑) มีช่ือในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของต าบลท่ีสมัครรับ 
เลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีจนถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภา ท้องถ่ิน 
คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ิน หรือท่ีปรึกษา หรือเลขานุการของ 
ผู้บริหารท้องถ่ินเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระท ากับ 
สภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา  
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

มาตรา ๔๘ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหน่ึงซ่ึงเลือก 
จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งต้ังประธานและรองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

ส่วนท่ี ๒ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

มาตรา ๕๘ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหน่ึงซ่ึงมาจากการ 
เลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร 
ท้องถ่ิน 

มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี 
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร  
ท้องถ่ิน และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ีด้วย 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิก 
สภาต าบล สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภา 
ท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ินหรือเลขานุการ หรือท่ี 
ปรึกษาของผู้บริหารท้องถ่ินเพราะเหตุท่ีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือ 



กิจการท่ีกระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 
มาตรา ๕๘/๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกต้ังและมีระยะ 

การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง 
มาตรา ๕๘/๓ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ซ่ึงมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งต้ังเลขานุการ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหน่ึงซ่ึงมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ 

มาตรา ๕๙ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
(๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ 
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล 
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 
 
 

ส่วนท่ี ๓ 
อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาต าบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม 
มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีต้องท าในเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปน้ี 
(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอยและ 
ส่ิงปฏิกูล 
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ 



ตามความจ าเป็นและสมควร 
มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต 

องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปน้ี 
(๑) ให้มีหน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(๑๑) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การท่องเท่ียว 
(๑๓) การผังเมือง 
 
 

ส่วนท่ี ๔ 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
มาตรา ๗๔ ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และ 

ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ท้ังน้ี ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ใด เมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันแล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ัน 
ในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ีและภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหน่ึง 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีเช่นเดียวกับอ านาจและหน้าท่ีของ 
นายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องท่ีและกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เว้น 
แต่จะมีกฎหมายไว้เป็นอย่างอ่ืน ท้ังน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจและหน้าท่ีดังกล่าว 
ให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐด าเนินการแทนก็ได้ และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีก าหนดในมาตรา ๘๑ 

มาตรา ๗๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือ 
เก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภท 
ใดประเภทหน่ึงหรือทุกประเภท ดังต่อไปน้ี 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซ่ึงสถานประกอบการต้ังอยู่ในองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซ่ึงร้านขายสุราต้ังอยู่ในองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล 

(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซ่ึงสถานท่ีเล่น การ  



พนันอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตราน้ี เศษของหน่ึงบาทให้ปัดท้ิง 
 

มาตรา ๗๗ รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล เงินอากรประทานบัตร 
ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม 
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินท่ี 
เก็บในองค์การบริหารส่วนต าบลใด ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ัน 

มาตรา ๘๐ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อเก็บ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ก าหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มข้ึนจากอัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวล 
รัษฎากร ดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์ให้องค์การบริหารส่วน 
ต าบลเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 

(๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
เก็บหน่ึงในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเก็บเพิ่มข้ึนตามมาตราน้ี ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร  

มาตรา ๘๒ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปน้ี 
(๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) รายได้จากกิจการเก่ียวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
(๕) เงินและทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีผู้อุทิศให้ 
(๖) รายได้อ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๘) รายได้อ่ืนตามท่ีจะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๘๕ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปน้ี 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
(๘) ค่าสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
(๑๐) รายจ่ายอ่ืนใดตามข้อผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของ 

กระทรวงมหาดไทย ก าหนดไว้ 
 



 
 
 

ส่วนท่ี ๕ 
การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
มาตรา ๙๐ ให้นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ีของนายอ าเภอตามวรรคหน่ึง ให้นายอ าเภอมีอ านาจเรียกสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลมาช้ีแจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วน 
ต าบลมาตรวจสอบก็ได้ 
 
 
 

มาตรา ๙๓ ให้ถือว่าบรรดากรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
๓๒๖ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
เฉพาะท่ีอยู่ในเขตต าบลตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นสมาชิกสภาต าบลซ่ึงได้รับเลือกต้ังตาม 
พระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี ๓๒๖ ลง 
วันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายชวน หลีกภัย (นายกรัฐมนตรี) 
มผีลบังคับใช้วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มี ๗ หมวด ๑๐๖ มาตรา ๑ บทเฉพาะกาล 

 

หมวด ๑ การจัดต้ังเมืองพัทยา 
หมวด ๒ การบริหารเมืองพัทยา 
ส่วนท่ี ๑ สภาเมืองพัทยา 
ส่วนท่ี ๒ นายกเมืองพัทยา 
หมวด ๓ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
หมวด ๔ อ านาจหน้าท่ีของเมืองพัทยา 
หมวด ๕ ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
หมวด ๖ รายได้และรายจ่าย 
หมวด ๗ การก ากับดูแล 
บทเฉพาะกาล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ 
ประกาศว่าโดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึง 
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
รัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

 



 
มาตรา ๑ เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒) พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.  

  ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

มาตรา ๔ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศหรือค าส่ังใดท่ีได้ 
ก าหนดเป็นอ านาจหน้าท่ีของนายกเมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บริหารราชการเมืองพัทยา ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ 
ประกาศ หรือค าส่ังน้ัน อ้างถึงประธานสภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติน้ี 
แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี 
 

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มี 
อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 
 
 

มาตรา ๗ ให้จัดต้ังเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอาณาเขตตามเขตเมืองพัทยาท่ีมี 
อยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
ให้เมืองพัทยามีฐานะเป็นนิติบุคคล 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๑ การจัดต้ังเมืองพัทยา 
 



 
 
 
 

มาตรา ๘ การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วย 
(๑) สภาเมืองพัทยา 
(๒) นายกเมืองพัทยา 

 
 
 

ส่วนท่ี ๑ 
สภาเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๙ สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนย่ีสิบสี่คน ซ่ึงเลือกต้ังโดยราษฎรผู้มีสิทธิ 

เลือกต้ังในเขตเมืองพัทยา 
มาตรา ๑๐ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิก 

(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย 
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันท่ี ๑ มกราคมของปีท่ีมีการเลือกต้ังและ 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปด 

สิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง 
มาตรา ๑๑ บุคคลผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี ในวันเลือกต้ังเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ 

ใช้สิทธิเลือกต้ัง 
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

มาตรา ๑๒ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิก 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง และ 
(๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนับถึงวัน 

สมัครรับเลือกต้ัง หรือเป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกต้ังและได้ 
เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องท่ีให้เมือง 
พัทยาในปีท่ีสมัครหรือในปีก่อนปีท่ีสมัครหน่ึงปี 

มาตรา ๑๕ อายุของสภาเมืองพัทยามีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ัง 
มาตรา ๒๒ ให้สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเป็นประธานสภาเมืองพัทยาคนหน่ึงและรอง 

ประธานสภาเมืองพัทยาจ านวนสองคน แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง 

หมวด ๒ การบริหารเมืองพัทยา 
 



การเลือกประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาให้กระท าในการประชุมสภาเมือง  
พัทยาครั้งแรกภายหลังจากการเลือกต้ังท่ัวไป 

มาตรา ๒๗ ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแต่งต้ังเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและ 
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไม่เกินจ านวนรองประธานสภาเมืองพัทยา เพื่อช่วยเหลือ 
กิจการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
บุคคลซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเป็นเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาหรือผู้ช่วยเลขานุการประธานสภา 
เมืองพัทยา ต้องมิใช่รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมือง 
พัทยา ประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผู้ช่วยเลขานุการ  
ประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง 
(๒) ประธานสภาเมืองพัทยามีค าส่ังให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา 
(๕) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

มาตรา ๒๘ ให้ปลัดเมืองพัทยาท าหน้าท่ีเลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน 
ธุรการและการจัดประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีสภาเมืองพัทยามอบหมาย 

มาตรา ๒๙ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกต้ังสมาชิกอันเป็นการเลือกต้ังท่ัวไปให้ผู้ว่า 
ราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก 
 

ส่วนท่ี ๒ 
นายกเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๔๑ ให้เมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหน่ึงซ่ึงเลือกต้ังโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังใน 

เขตเมืองพัทยาการเลือกต้ังนายกเมืองพัทยาให้กระท าโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกต้ังและการเลือกต้ังนายกเมืองพัทยา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า  
ด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

มาตรา ๔๒ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับผู้มีสิทธิเลือกต้ังนายก 
เมืองพัทยาโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นนายกเมืองพัทยา  
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
(๔) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนับถึงวัน 

สมัครรับเลือกต้ัง หรือเป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกต้ังและได้ 
เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องท่ี ให้เมือง 
พัทยาในปีท่ีสมัครหรือในปีก่อนปีท่ีสมัครหน่ึงปี 

มาตรา ๔๕ นายกเมืองพัทยามีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกต้ังแต่จะด ารง 



ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
มาตรา ๔๘ นายกเมืองพัทยามีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไปตาม  
กฎหมาย ข้อบัญญัติ และนโยบาย 

(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเมืองพัทยา 
(๓) แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษาหรือคณะท่ีปรึกษา 
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

มาตรา ๕๒ นายกเมืองพัทยาอาจแต่งต้ังเลขานุการนายกเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายกเมืองพัทยาไม่เกินจ านวนรองนายกเมืองพัทยา และอาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานท่ี 
ปรึกษาและท่ีปรึกษาได้จ านวนรวมกันแล้วไม่เกินห้าคน เพื่อช่วยเหลือในการบริหารราชการเมือง 
พัทยาตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย 
บุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ี 
ปรึกษาหรือท่ีปรึกษาต้องมิใช่สมาชิก และให้น ามาตรา ๕๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับการ 
พ้นจากต าแหน่งของบุคคลดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๕๓ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเมือง 
พัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธาน 
ท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
 
 
 

มาตรา ๕๔ ให้นายกเมืองพัทยาควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเมืองพัทยาและ  
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยา 

มาตรา ๕๕ เมืองพัทยาแบ่งส่วนราชการดังต่อไปน้ี 
(๑) ส านักปลัดเมืองพัทยา 
(๒) ส่วนราชการอ่ืน ตามท่ีนายกเมืองพัทยาประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ 

กระทรวงมหาดไทย 
การก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส านักปลัดเมืองพัทยา และส่วนราชการอ่ืนตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไป 
ตามท่ีนายกเมืองพัทยาประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๕๖ ให้มีปลัดเมืองพัทยาคนหน่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้าง 
เมืองพัทยารองจากนายกเมืองพัทยา และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเมืองพัทยาให้ 
เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีนายกเมืองพัทยา 
มอบหมายการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 
 

หมวด ๓ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
 



 
 

มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของเมืองพัทยาหรือ 
ข้อบัญญัติ ให้นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้า 
ส่วนราชการของเมืองพัทยา หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า และพนักงานเมืองพัทยา ซ่ึงนายกเมือง 
พัทยาแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีส าหรับปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว และให้มีฐานะเป็นพนักงานฝ่าย 
ปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหน่ึงให้มีอ านาจดังต่อไปน้ี 

(๑) เข้าไปในอาคารหรือบริเวณท่ีต้ังอาคารท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ 
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท า  
การของสถานท่ีน้ัน 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่ังให้แสดงเอกสารหรือ 
หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือข้อบัญญัติ 

(๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือส่ิงใดๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ 
ด าเนินคดี 

(๔) จับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย หรือข้อบัญญัติเพื่อด าเนินคดี 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี 
นายกเมืองพัทยาก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
อ านาจหน้าท่ีของเมืองพัทยา 

 มาตรา ๖๒ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการ ใน 
เขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต่อไปน้ี 

(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย 
(๒) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(๓) การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๔) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
(๕) การจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม 
(๖) การจัดการจราจร 
(๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๘) การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
(๙) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๑๐) การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และท่ีจอดรถ 
(๑๑) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอ่ืน 
(๑๒) การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเท่ียว 
(๑๓) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
(๑๔) อ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา 

มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของเมืองพัทยาหรือ 

หมวด ๔  อ านาจหน้าท่ีของเมืองพัทยา 
 



ข้อบัญญัติ ให้นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้า 
ส่วนราชการของเมืองพัทยา หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า และพนักงานเมืองพัทยา ซ่ึงนายกเมือง 
พัทยาแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีส าหรับปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว และให้มีฐานะเป็นพนักงานฝ่าย 
ปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคหน่ึงให้มีอ านาจดังต่อไปน้ี 

(๑) เข้าไปในอาคารหรือบริเวณท่ีต้ังอาคารท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  
กฎหมายหรือข้อบัญญัติ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของ 
สถานท่ีน้ัน 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือส่ังให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ 
ข้อบัญญัติ 

(๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือส่ิงใดๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินคดี 
(๔) จับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย หรือข้อบัญญัติเพื่อด าเนินคดี 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี 
นายกเมืองพัทยาก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 

มาตรา ๗๐ เมืองพัทยามีอ านาจตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายในกรณีดังต่อไปน้ี 
(๑) การปฏิบัติให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของเมืองพัทยา 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เมืองพัทยามีอ านาจตราข้อบัญญัติได้ 
(๓) การให้บริการโดยมีค่าตอบแทนตามมาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง 
(๔) การพาณิชย์ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
(๕) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การ  

จ้าง และการพัสดุ 
มาตรา ๗๒ ร่างข้อบัญญัติเก่ียวกับการเงิน หมายความถึงร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

ดังต่อไปน้ี 
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเก่ียวกับ 

     ภาษีอากร 
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเมืองพัทยา  
(๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน หรือการใช้เงินกู้ 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การ  

     จ้าง และการพัสดุ 
มาตรา ๗๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีสภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใด 

ให้ประธานสภาเมืองพัทยาส่งร่างข้อบัญญัติน้ันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหน่ึงให้เสร็จและส่งคืนประธานสภาเมือง 
พัทยาภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัติน้ัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้ว 

หมวด ๕ ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
 



เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
 
 
 
 
 

มาตรา ๘๐ ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย และอากรการฆ่าสัตว์และ 
ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ในเขตเมืองพัทยา ให้เมืองพัทยาจัดเก็บ 
เป็นรายได้ของเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

มาตรา ๘๑ กิจการใดท่ีมีกฎหมายมอบหน้าท่ีให้เทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเป็นเจ้าหน้าท่ี 
ด าเนินการหรือก าหนดให้แบ่งรายได้ให้เทศบาล ถ้ากิจการน้ันอยู่ในเขตเมืองพัทยา ให้เมืองพัทยา 
หรือนายกเมืองพัทยาเป็นเจ้าหน้าท่ีด าเนินการหรือให้เมืองพัทยาได้รับส่วนแบ่งรายได้ตามกฎหมาย 
น้ันและบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ เน่ืองในกิจการเช่นว่าน้ัน ให้เป็นรายได้ของ 
เมืองพัทยา 

มาตรา ๘๒ เมืองพัทยามีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นไม่เกิน 
ร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหน่ึงหรือทุกประเภท ดังต่อไปน้ี 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงสถานประกอบการอยู่ในเขตเมืองพัทยา  
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ซ่ึงร้านขายสุราอยู่ในเขตเมืองพัทยา  
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซ่ึงสถานท่ีเล่นการพนัน 

อยู่ในเขตเมืองพัทยา 
ในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตราน้ีเศษของหน่ึงบาทให้ปัดท้ิง 
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตราน้ี ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย 
การน้ัน 

มาตรา ๘๓ เมืองพัทยามีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้ก าหนดเป็นอัตรา 
ภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มข้ึนจากอัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์ ให้เมืองพัทยาเก็บ 
อัตราร้อยละศูนย์ 

(๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอ่ืน ให้เมืองพัทยาเก็บหน่ึงในเก้าของ 
อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเก็บเพ่ิมขึ้นตามมาตราน้ี ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๘๙ เมืองพัทยาอาจมีรายได้อ่ืนดังต่อไปน้ี 
(๑) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต หรือค่าปรับใด ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
(๒) รายได้จากทรัพย์สินของเมืองพัทยา 
(๓) รายได้จากสาธารณูปโภคของเมืองพัทยา 
(๔) รายได้จากการพาณิชย์ของเมืองพัทยา 
(๕) รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตรเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยและ 

กระทรวงการคลังร่วมกัน และตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว 

หมวด ๖ รายได้และรายจ่าย 
 



(๖) เงินกู้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว ถ้า  
เป็นเงินกู้จากต่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังด้วย 

(๗) เงินอุดหนุนหรือรายได้อ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
(๘) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ถ้า  

เป็นกรณีท่ีเงินช่วยเหลือดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังร่วมกันก่อน ถ้ากรณีไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกพัน 
ใดๆ ให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๙) เงินช่วยเหลือและค่าตอบแทน 
(๑๐) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนท่ีมีผู้อุทิศให้ 
(๑๑) รายได้อ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของเมืองพัทยา 

มาตรา ๙๐ การต้ังงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเมืองพัทยา ให้รัฐบาลต้ังให้เมืองพัทยาโดยตรง 
ท้ังน้ี ให้ค านึงถึงความเหมาะสมของปริมาณงาน และรายได้ของรัฐท่ีได้รับจากเมืองพัทยาด้วย 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืน เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดให้แก่เมืองพัทยา รัฐมนตรีจะออกระเบียบเพื่อ 
ก าหนดการใช้จ่ายเงินดังกล่าวก็ได้ 

มาตรา ๙๑ เมืองพัทยาอาจมีรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) ค่าตอบแทน 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
(๑๐) รายจ่ายอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือข้อบัญญัติก าหนด 
 

 
 
 

มาตรา ๙๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมือง 
พัทยา เพื่อการน้ี ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจส่ังสอบสวนข้อเท็จจริงหรือส่ังให้นายกเมืองพัทยาช้ีแจง 
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได้ 

มาตรา ๙๙ บรรดาอ านาจหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติน้ี ถ้าผู้ว่า 
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร จะท าหนังสือมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติแทนก็ 
ได้ แต่ต้องแจ้งให้เมืองพัทยาทราบและให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 
 
 

หมวด ๗ การก ากับดูแล 
 



 
 
 

มาตรา ๑๐๐ ให้สมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับพ้นจากต าแหน่ง และให้ 
เลือกต้ังสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติน้ีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้ 
บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายชวน หลีกภัย(นายกรัฐมนตรี) 
มีผลบังคับใช้วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มี ๔ หมวด ๓๗ มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 

 
หมวด ๑ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
หมวด ๓ การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร 
หมวด ๔ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
บทเฉพาะกาล 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ 
ประกาศว่าโดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้
โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

 



 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น 
ไป 

มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใดๆ ในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติ 
น้ี หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีแทน 
 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ 

บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมาย 
จัดต้ัง 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีท้ังน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวกับอฎนาจและหน้าท่ีของตนและมี 
อ านาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงและระเบียบน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 
 
 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง  

มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน* 

(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสองคน ผู้บริหารเทศบาลสามคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้าคน และผู้บริหาร 
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง 
ข้ึนรวมสองคน ท้ังน้ี โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทเลือกกันเองตาม  
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด 
 

หมวด ๑ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 



 
 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญ ในด้านการ 
บริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถ่ิน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถ่ินใน 
สาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย ท้ังน้ี การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด 
ให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น 
เลขานุการคณะกรรมการ 

 มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นข้าราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา  
ของรัฐ 

(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 

มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พ้นจากต าแหน่งเมื่อลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อ 
ประธานกรรมการหรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารท้องถ่ิน 

มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ สรรหา 
เป็นกรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
(๑) จัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแผนปฏิบัติการเพื่อขอความ 

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา 
(๒) ก าหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอ านาจและหน้าท่ีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเอง 
(๓) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ  

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเอง โดยค านึงถึงภาระหน้าท่ีของรัฐกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเองเป็นส าคัญ 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วน 
ภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๕) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่างส่วน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการก าหนดอ านาจและหน้าท่ีการจัดสรรภาษีและอากรเงิน 
อุดหนุนเงินงบประมาณท่ีราชการส่วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการถ่ายโอน 
ภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔) 

(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอ านาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามท่ีมีกฎหมาย 



บัญญัติให้ต้องขออนุมัติหรือขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยค านึงถึงความสะดวก 
รวดเร็วในการให้บริการประชาชน และการก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายน้ันๆ เป็นส าคัญ 

(๗) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษาวินัยทาง  
การเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศข้อบังคับ 
ระเบียบ และค าส่ังท่ีจ าเป็นเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินต่อคณะรัฐมนตรี 

(๙) เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และค าส่ังท่ี 
จ าเป็นเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๑๐) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจัดสรรเพิ่มข้ึน ให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน เน่ืองจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 

(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามความจ าเป็น 
(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน 
(๑๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาส่ังการในกรณีท่ีปรากฏว่าส่วนราชการหรือ 

รัฐวิสาหกิจไม่ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๑๔) เสนอรายงานเก่ียวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อคณะรัฐมนตรี 

อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
(๑๕) ออกประกาศก าหนดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
(๑๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 

ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 
 
 

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการ 
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเองดังน้ี 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 

หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 



(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๑๘) การก าจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเล้ียงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ 

สาธารณสถานอ่ืนๆ 
(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ  

ส่ิงแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าท่ีในการ 
จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังน้ี 

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบท่ี 
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

(๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
(๔) การแบ่งสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
(๕) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(๖) การจัดการศึกษา 
(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
(๑๐) การจัดต้ังและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(๑๑) การก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 



(๑๒) การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งท้ังทางบกและทางน้ า 
(๑๔) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
(๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล 

อ่ืนหรือจากสหการ 
(๑๖) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
(๑๗) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 
(๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
(๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
(๒๔) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีอยู่ในเขต และ 

กิจการน้ันเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดจัดท า ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

(๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในการพัฒนา ท้องถ่ิน 
(๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินอ่ืน 

(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๒๘) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน ก าหนดให้เป็นอ านาจ 

และหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒๙) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

 
 
 
 

มาตรา ๒๓ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้จากภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปน้ี 

(๑) ภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(๒) ภาษีบ าบุงท้องท่ีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องท่ี 
(๓) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
(๔) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรท่ีได้รับการจัดสรรในอัตราซ่ึงเมื่อรวมกับการจัดสรรตาม  

มาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจัดเก็บได้หักส่วน 
ท่ีต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 

(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มข้ึนในอัตราซ่ึงเมื่อรวมกับ 
อัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 

หมวด ๓ การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร 
 



โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 
(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และค่า  

แสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการค้าในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ  
บริหารส่วนต าบล โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มข้ึนในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ี 
กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน โดยเป็นหน้าท่ี 
ของกรมสรรพสามิตท่ีจะจัดเก็บ 

(๗) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมท้ังเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเล่ือนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเล่ือน 

(๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
(๙) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(๑๐) อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม  

การฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเน้ือสัตว์ 
(๑๑) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละส่ีสิบแล้ว 

ดังต่อไปน้ี 
(ก) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีตามประทานบัตร ให้ได้รับ 

การจัดสรรในอัตราร้อยละย่ีสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจัดเก็บได้ภายในเขต 
(ข) องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลอ่ืนท่ีอยู่ภายในจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีตาม 

ประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจัดเก็บได้ภายในเขต 
(ค) องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืนให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบ 

ของเงินค่าภาคหลวงแร่ท่ีจัดเก็บได้ภายในเขต 
(๑๓) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมหลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตรา  

ร้อยละสี่สิบแล้ว ดังต่อไปน้ี 
(ก) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีตามสัมปทาน ให้ได้รับการ 

จัดสรรในอัตราร้อยละย่ีสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจัดเก็บได้ภายในเขต 
(ข) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลอ่ืนท่ีอยู่ภายในจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีตาม 

สัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจัดเก็บได้ภายใน 
เขต 

(ข) องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบ 
ของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจัดเก็บได้ภายในเขต 

(๑๔) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีทุนทรัพย์ภายในเขต 
ท้ังน้ี ตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

(๑๕) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามอัตราและวิธีการ  
ท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๑๖) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปน้ี โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มข้ึนในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของ 
ค่าธรรมเนียมท่ีมีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 



(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
(๑๗) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหน้าท่ีให้เทศบาล เมือง 

พัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าท่ีด าเนินการภายในเขตท้องถ่ินน้ันๆ และให้ตกเป็น 
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าว ในกรณีกฎหมายก าหนดให้เทศบาลเป็นผู้จัดเก็บ 
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ให้น ารายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีอยู่ 
ภายในเขตจังหวัดตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(๑๘) ค่าใช้น้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามสัดส่วนท่ีคณะกรรมการ 
ก าหนด 

(๑๙) ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะท่ีจัดให้มีข้ึน 
(๒๐) รายได้อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา ๒๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียมและเงินรายได้ 
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันท่ีคล้ายกับน้ ามันดีเซลและ 
น้ ามันท่ีคล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิงส าหรับรถยนต์ ซ่ึงเก็บจากการค้าในเขตจังหวัด 
โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามันและกิโลกรัมละไม่เกินสิบ 
สตางค์ส าหรับก๊าซปิโตรเลียม 

(๒) ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับยาสูบ ซ่ึงเก็บจากการค้าในเขตจังหวัดโดยออก 
ข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 

(๓) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรท่ีได้รับการจัดสรรในอัตราซ่ึงเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา  
๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ี จัดเก็บได้หักส่วน ท่ีต้อง 
จ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 

(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มข้ึนในอัตรา ซ่ึงเมื่อรวมกับ 
อัตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 
โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 

(๕) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมท้ังเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเล่ือนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเล่ือน 

๖) ภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(๗) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
(๘) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของค่าภาคหลวง 

แร่ท่ีจัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน 
(๙) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้ได้รับการจัดสรร ในอัตราร้อยละยี่สิบ 

ของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน 
(๑๐) ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักในโรงแรม 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๑๑) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการท่ีกฎหมายมอบหมายหน้าท่ีให้องค์การ  

บริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าหน้าท่ีด าเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ัน และให้ตกเป็น 
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 



(๑๒) ค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีเรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะท่ีองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีข้ึน 

(๑๓) รายได้อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มาตรา ๒๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมีรายรับดังต่อไปน้ี 

(๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภค 
(๓) รายได้จากการพาณิชย์และการท ากิจการ ไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืน หรือจาก 

สหการ 
(๔) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมาย 

บัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๕) ค่าบริการ 
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
(๗) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๘) รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร 
(๙) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ 
(๑๐) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๑) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนท่ีมีผู้อุทิศให้ 
(๑๒) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 
(๑๓) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจท่ีด าเนินการเพื่อมุ่งหา 

ก าไรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๑๔) รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ 

การออกพันธบัตรตาม (๘) การกู้เงินจากองค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ตาม (๙) การกู้เงินตาม (๑๐) 
และรายได้ตาม (๑๓) ให้ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถ่ินโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 

มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ด าเนินการดังน้ี 
(๑) ให้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะท่ีรัฐด าเนินการอยู่ในวันท่ีพระราช บัญญัติน้ี 

ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในก าหนดเวลา ดังน้ี 
(ก) ภารกิจท่ีเป็นการด าเนินการซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือภารกิจท่ี 

รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 
(ข) ภารกิจท่ีรัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกระทบถึงองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินอ่ืน ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 
(ค) ภารกิจท่ีเป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 

(๒) ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันเองตามอ านาจและหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ใน 

หมวด ๔ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 



พระราชบัญญัติน้ีให้ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจก าหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ 
แตกต่างกันได้ โดยให้เป็นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง ซ่ึงต้อง 
พิจารณาจากรายได้และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน จ านวนประชากร ค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการให้บริการท่ีประชาชนจะได้รับ ท้ังน้ี ต้องไม่เกินระยะเวลา 
สิบปี 

(๓) ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้รัฐท าหน้าท่ีประสานความร่วมมือและช่วยเหลือการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ 

(๔) ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ละ 
ประเภทอย่างเหมาะสม โดยต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครอง ส่วน 
ท้องถ่ินมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า และโดยมี 
จุดมุ่งหมายท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้เพิ่มข้ึนคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของ 
รัฐบาลใน 
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจัดสรรสัดส่วนท่ีเป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และค านึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันด้วย 
การเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล ตามวรรคหน่ึงให้ 
เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถด าเนินกิจการ 
บริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจท่ีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีถ่ายโอนเพิ่มข้ึนภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเงิน 
อุดหนุนท่ีจัดสรรให้ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการ 
จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๕) การจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนท่ีเก่ียวกับการบริการสาธารณะในเขตองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความต้องการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน 

มาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ แล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

มาตรา ๓๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการจัดท าแผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิบัติการ 
ตามมาตรา ๓๒ ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีกรรมการเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

มาตรา ๓๖ ในวาระเริ่มแรก ให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ี 
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 

มาตรา ๓๗ ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามอ านาจและหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี นายกรัฐมนตรีอาจมีค าส่ังให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง 
ด าเนินการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามท่ีเห็นสมควร 
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีท่ี ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายชวน หลีกภัย (นายกรัฐมนตรี) 
มีผลบังคับใช้วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มี ๗ หมวด ๔๓มาตรา ๑ บทเฉพาะกาล 

 
หมวด ๑ การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หมวด ๒ การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 
หมวด ๓ การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล 
หมวด ๔ การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร 
หมวด ๕ การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา 
หมวด ๖ การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
หมวด ๗ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
บทเฉพาะกาล 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ 
ประกาศว่าโดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
รัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

 



มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒” 

มาตรา ๒* พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น 
ต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การ 

บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมาย 
จัดต้ัง 

“พนักงานส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาล 
พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ซ่ึงได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ปฏิบัติ 
ราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ 
จากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินน ามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 

มาตรา ๕ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดคณะหน่ึง ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
(๒) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจ านวนสามคนจากส่วนราชการในจังหวัดน้ัน ซ่ึงผู้ว่าราชการ 

จังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการ 
บริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการก าหนดส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 
เมื่อใดก็ได้ 

(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนสี่คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจ านวนหน่ึงคน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงคัดเลือกกันเอง 
จ านวนหน่ึงคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการ 
บริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ 
หรือด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒)เสนอรายช่ือบุคคลจ านวน 
หกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวนหกคนและให้บุคคลท้ังสิบสองคนดังกล่าว 
ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือส่ีคน 

หมวด ๑ การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 



วิธีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าท่ีด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
 

มาตรา ๗ กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 
 

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีก าหนด 
หลักเกณฑ์และด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันในเรื่อง 
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามท่ีมีความจ าเป็นเฉพาะส าหรับข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดน้ัน 

(๒) ก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ 
แทนอ่ืน ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ังการย้าย การโอน การรับโอน 
การเล่ือนระดับ การเล่ือนข้ันเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ  
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

(๔) ก าหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๕) ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะน าและช้ีแจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด 
การด าเนินการตาม (๑) ถึง (๕) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
 

มาตรา ๑๕ การออกค าสั่งเก่ียวกับการบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอนการรับโอน การ 
เล่ือนระดับ การเล่ือนข้ันเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ 
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอ านาจของนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดก าหนด แต่ส าหรับการออกค าส่ังแต่งต้ัง และการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้น 
จากต าแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน 
อ านาจในการด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหน่ึง นายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดอาจมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในต าแหน่งใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง 
น้ัน เป็นผู้ใช้อ านาจแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
 

มาตรา ๑๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดคณะหน่ึง ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซ่ึงได้รับ 



มอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อ านวยการส านัก 

งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน* 
(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากนายกองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดจ านวนสามคน และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนสามคน 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการ 

บริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ  
หรือด้านอ่ืน ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒)เสนอรายช่ือบุคคลจ านวน 
เก้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายช่ือบุคคลจ านวนเก้าคนและให้บุคคลท้ังสิบแปดคนดังกล่าว 
ประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือหกคน 
วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินก าหนด 
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน* แต่งต้ังข้าราชการในกรมการปกครองคนหน่ึงซ่ึงด ารง 
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงคัดเลือกจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้น า 
ความในมาตรา ๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ  
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ วรรคสาม 

(๒) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นส าหรับข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๓) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง (๔) ก าหนดมาตรฐาน 
ท่ัวไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

(๕) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การ  
ย้าย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน 

(๖) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 
(๗) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการให้ออกจากราชการ 
(๘) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
(๙) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัด 

(๑๐) ให้ข้อคิดเห็นหรือให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 



ส่วนจังหวัด 
(๑๑) ก ากับดูแล แนะน าและช้ีแจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด 
(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ 

คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
 
 

มาตรา ๒๓ เทศบาลท่ีอยู่ในเขตจังหวัดหน่ึง ให้มีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลร่วมกันคณะ 
หน่ึงท าหน้าท่ีบริหารงานบุคคลส าหรับเทศบาลทุกแห่งท่ีอยู่ในเขตจังหวัดน้ันประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
(๒) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจ านวนห้าคนจากส่วนราชการในจังหวัดน้ัน ซ่ึงผู้ว่าราชการ 

จังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการ 
บริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการก าหนดส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 
เมื่อใดก็ได้ 

(๓) ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการ 

บริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหาร และการจัดการ  
หรือ ด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหน่ึงในจังหวัดเป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกรรมการซ่ึงเป็นผู้แทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
 

มาตรา ๒๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแต่ละแห่งเป็นไป 
โดยมีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหน่ึง ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซ่ึงได้รับ 
มอบหมาย เป็นประธาน 

(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนผู้อ านวยการส านัก 
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน* 

(๓) ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจ านวนสามคนและปลัดเทศบาล 
จ านวนสามคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการ 
บริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านอ่ืนท่ีจะเป็น 
ประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
 
 
 

หมวด ๒ การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 
 



 
 
 
 

มาตรา ๒๕ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีอยู่ในเขตจังหวัดหน่ึง ให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วน 
ต าบลร่วมกันคณะหน่ึง ท าหน้าท่ีบริหารงานบุคคลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งท่ีอยู่ใน 
เขตจังหวัดน้ัน ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงได้รับมอบหมายเป็นประธาน 
(๒) นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดน้ัน จ านวนแปดคนซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัด 

ประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน 
บุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการก าหนดส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องเมื่อใดก็ได้ 

(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนเก้าคน ดังน้ี 
(ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต 

จังหวัดน้ันคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน 
(ข) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงประธานกรรมการ บริหารองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลในเขตจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน 
(ค) ผู้แทนพนักงานส่วนต าบลซ่ึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเองจ านวน 

สามคน 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการบริหาร 

งานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้าน  
อ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

มาตรา ๒๖ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลคณะ 
หน่ึง ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซ่ึงได้รับ 
มอบหมาย เป็นประธาน 

(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อ านวยการส านัก 
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน* 

(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากประธานกรรมการ บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนสามคน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนสามคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการ 
บริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ  
หรือ ด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 

หมวด ๓ การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล 
 



 
 

 
มาตรา ๒๗ การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

มาตรา ๒๘ เมืองพัทยาให้มีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหน่ึง ท าหน้าท่ีก าหนด 
หลักเกณฑ์และด าเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน 
(๒) นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีจ านวนสามคน ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัด 

ชลบุรีประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ท้ังน้ี ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการ 
บริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีจะประกาศเปล่ียนแปลงการก าหนดส่วนราชการท่ี 
เก่ียวข้องเมื่อใดก็ได้ 

(๓) ผู้แทนเมืองพัทยาจ านวนสี่คน ประกอบด้วย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ซ่ึงสภา 
เมืองพัทยาคัดเลือกจ านวนหน่ึงคน ปลัดเมืองพัทยา และผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาซ่ึงคัดเลือกกันเอง 
จ านวนหน่ึงคน 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านการ 
บริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ  
หรือ ด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา 
 
 
 
 

มาตรา ๒๙ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนให้เป็นไปตามกฎหมายว่า 
ด้วยการน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๔ การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร 
 

หมวด ๕ การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา 
 

หมวด ๖ การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน 
 

 



 
 
 

มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ินและประโยชน์ของ 
ประเทศเป็นส่วนรวมและสามารถรองรับการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถ่ินได้ให้มีคณะกรรมการ 
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินเรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.” ประกอบด้วย 

(๑) บุคคลซ่ึงได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๑ เป็นประธาน 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนหกคน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้ซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญใน 
ด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการด้านบริหารและการจัดการ  
หรือด้านกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานทางวิชาการ หรือมีความรู้เป็นท่ียอมรับ 

(๔) ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนหน่ึงคน ผู้แทน 
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจ านวนหน่ึงคน ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล 
จ านวนหน่ึงคน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครจ านวนหน่ึงคน ผู้แทน 
คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาจ านวนหน่ึงคน และในกรณีท่ีมีกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินอ่ืน ให้มีผู้แทนคณะกรรมการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนซ่ึงองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินอ่ืนน้ันคัดเลือกกันเองจ านวนหน่ึงคน 
 

มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งต้ังและการให้พ้นจากต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถ่ิน รวมตลอดถึงการ 
ก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้มีสัดส่วนท่ีเหมาะสมแก่รายได้และการ  
พัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้ังน้ีการก าหนดมาตรฐานกลาง 
และแนวทางจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงท่ี 
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสม  
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 

(๒) ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินเพื่อรองรับการกระจายอ านาจการ 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ วรรคสามมาตรา ๒๔ วรรคสาม และ 
มาตรา ๒๖ วรรคสาม 

(๔) ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
(๕) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและพิจารณาปัญหาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินแก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๖) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคณะกรรมการ 

หมวด ๗ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
 

 



ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ 
พนักงานส่วนท้องถ่ิน และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมให้การ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินมีประสิทธิภาพ 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
การก าหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหน่ึง (๑) ให้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของ 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึนตามมาตรา๒๙ ด้วย 
 

มาตรา ๓๖ ให้จัดต้ังส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินข้ึนใน 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการ  
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน และมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการ  

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
(๓) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๔) ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
(๕) จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมท้ังการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการ  

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
(๖) จัดท ารายงานประจ าปีเก่ียวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีและในการ 

ด าเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินและส านักงาน 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 

(๗) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินมอบหมาย 
 

 
 
 
 

มาตรา ๔๓ ในระหว่างท่ียังมิได้จัดต้ังส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถ่ิน ให้กรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีเท่าท่ีจ าเป็นไปพลางก่อน 
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕* 
 

มาตรา ๙๐ ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขค าว่า 
“อธิบดีกรมการปกครอง” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน” 
 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นปีท่ี 58 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร(นายกรัฐมนตรี) 
มีผลบังคับใช้วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มี 9 หมวด 53 มาตรา 

 
หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
หมวด ๒ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
หมวด ๓ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
หมวด ๔ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
หมวด ๗ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
หมวด ๙ บทเบ็ดเตล็ด 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ 
ประกาศว่าโดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ 
มาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐(๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปน้ี 

 



 
 
 
 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖” 

มาตรา ๒* พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น 
ต้นไป* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนท่ี ๑๐๐ ก วันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ 

มาตรา ๓ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาน้ีในเรื่องใดสมควรท่ีส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด 
และจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. 

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

และหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  
“ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
 
 
 
 

มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ดังต่อไปน้ี 

(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 



 
 
 
 
 

 
มาตรา ๗ การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการท่ีมี 

เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคม 
ส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

มาตรา ๘ ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องด าเนินการ 
โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับการบริการจากรัฐ และจะต้องมีแนวทางการบริหาร  
ราชการดังต่อไปน้ี 

(๑) การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และ 
สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา 

(๒) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซ่ือสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้ 
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้ังในระดับประเทศและท้องถ่ิน 

(๓) ก่อนเริ่มด าเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วน ทุก 
ด้าน ก าหนดข้ันตอนการด าเนินการท่ีโปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละข้ันตอน ใน 
กรณีท่ีภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชนหรือช้ีแจงท าความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ท่ีส่วนรวมจะได้รับจาก 
ภารกิจน้ัน 

(๔) ให้เป็นหน้าท่ีของข้าราชการท่ีจะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม  
และประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธี 
ปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

(๕) ในกรณีท่ีเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ให้ส่วนราชการด าเนินการแก้ไขปัญหาและ 
อุปสรรคน้ันโดยเร็ว ในกรณีท่ีปัญหาหรืออุปสรรคน้ันเกิดข้ึนจากส่วนราชการอ่ืน หรือระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีออกโดยส่วนราชการอ่ืน ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องทราบ เพื่อ 
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และให้แจ้ง ก.พ.ร. ทราบด้วย 
การด าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้ส่วนราชการก าหนดวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละเรื่อง ท้ังน้ี 
ก.พ.ร. จะก าหนดแนวทางการด าเนินการท่ัวไปให้ส่วนราชการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตราน้ีด้วยก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๒ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 



 
 
 
 
 
 

มาตรา ๙ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของข้ันตอน 

ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวช้ีวัดความส าเร็จของภารกิจ 

(๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม  
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการก าหนดข้ึน ซ่ึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. ก าหนด 

(๔) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบน้ัน หรือเปล่ียน 
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีภารกิจใดมีความเก่ียวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจท่ีใกล้เคียง 
หรือต่อเน่ืองกัน ให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องน้ันก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิด การ 
บริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลาย 
ลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

มาตรา ๑๓ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหาร 
ราชการของคณะรัฐมนตรีเมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส านักเลขาธิการ  นายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านัก
งบประมาณ ร่วมกันจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบ 
วันนับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

มาตรา ๑๙ เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าท่ีสรุปผลการ 
ปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามท่ีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ส่ังการ ท้ังน้ี เพื่อ 
นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 
ต่อไป 
 
 
 
 
 

หมวด ๓ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 

 



 
 
 
 
 
 

มาตรา ๒๐ เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ส่วน 
ราชการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และ 
งบประมาณท่ีจะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบ 
ท่ัวกันด้วย 

มาตรา ๒๑ ให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทข้ึนตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
ให้ส่วนราชการค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วน 
ราชการน้ันตามระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และรายงานให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และ ก.พ.ร. ทราบ 

มาตรา ๒๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านัก 
งบประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐท่ีส่วนราชการ  
ด าเนินการอยู่ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีส าหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ 
ด าเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดต้ังงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป 
ท้ังน้ี ตามระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๒๖ การส่ังราชการโดยปกติให้กระท าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีท่ี 
ผู้บังคับบัญชามีความจ าเป็นท่ีไม่อาจส่ังเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะน้ัน จะส่ังราชการด้วยวาจาก็ได้ 
แต่ให้ผู้รับค าส่ังน้ันบันทึกค าส่ังด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามค าส่ัง 
ดังกล่าวแล้วให้บันทึกรายงานให้ผู้ส่ังราชการทราบ ในบันทึกให้อ้างอิงค าส่ังด้วยวาจาไว้ด้วย 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๒๗ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเก่ียวกับการส่ัง การอนุญาต 
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้ด ารงต าแหน่งใดให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งท่ี 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องน้ันโดยตรง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดข้ันตอนการ 
ปฏิบัติราชการ ท้ังน้ี ในการกระจายอ านาจการตัดสินใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและ 
รวดเร็วในการบริการประชาชน 

มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการกระจายอ านาจการตัดสินใจตามมาตรา ๒๗ ก.พ.ร. ด้วยความ 
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอ านาจการ 

หมวด ๔ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 

หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 



ตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหว่างผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ และการลดข้ันตอนในการ 
ปฏิบัติราชการให้ ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้ 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงาน 
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลา การ 
ด าเนินการ รวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผยไว้ ณ ท่ีท าการของส่วน 
ราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้า 
ตรวจดูได้ 

มาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ าก่ิงอ าเภอ จัด 
ให้ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกันหรือต่อเน่ืองกัน 
ในจังหวัด อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอน้ัน ร่วมกันจัดต้ังศูนย์บริการร่วมไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีว่าการ 
อ าเภอ หรือท่ีว่าการก่ิงอ าเภอ หรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ และ  
ให้น าความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 

มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือ 
สมควรท่ีจะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของ 
คณะรัฐมนตรี ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบ 
กัน ก าหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.ร. ก าหนด 

มาตรา ๓๖ ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือประกาศ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์  
ในปัจจุบัน ไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการหรือการ 
ด ารงชีวิตของประชาชน หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ให้ส านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะต่อส่วนราชการน้ันเพื่อด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก 
โดยเร็วต่อไป 
ในกรณีท่ีส่วนราชการท่ีได้รับการเสนอแนะไม่เห็นชอบด้วยกับค าเสนอแนะของส านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
 
 
 
 
 

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการท่ีเก่ียวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงาน 
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และ 
ประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการท่ัวไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้ว 

หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
 

หมวด ๗ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 



เสร็จของงานใด และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานน้ันมีลักษณะท่ีสามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ  
ได้ หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาท่ีล่าช้าเกิน 
สมควร ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการน้ันต้องปฏิบัติก็ได้ 
ให้เป็นหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาท่ีจะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม  
ก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๓๘ เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วน 
ราชการด้วยกันเก่ียวกับงานท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการน้ัน ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการ 
น้ันท่ีจะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาท่ี 
ก าหนดไว้ตามมาตรา ๓๗ 

มาตรา ๓๙ ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่ออ านวยความ 
สะดวกให้แก่ประชาชนท่ีจะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ  
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

มาตรา ๔๐ เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกับส่วนราชการ 
ทุกแห่ง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางข้ึน 
ในกรณีท่ีส่วนราชการใดไม่อาจจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้ อาจร้องขอให้ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด าเนินการจัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วน 
ราชการดังกล่าวก็ได้ ในการน้ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจะขอให้ส่วนราชการให้ 
ความช่วยเหลือด้านบุคลากร ค่าใช้จ่าย และข้อมูลในการด าเนินการก็ได้ 
 
 

 
 
 

มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มี 
คณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ 
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ  
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร.ก าหนด 

มาตรา ๔๖ ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือ 
หน่วยงานในส่วนราชการก็ได้ ท้ังน้ี การประเมินดังกล่าวต้องกระท าเป็นความลับและเป็นไปเพื่อ 
ประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ 

มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน 
บุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้น้ันในต าแหน่ง 
ท่ีปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ท่ีหน่วยงานท่ีข้าราชการผู้น้ันสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของ 
ข้าราชการผู้น้ัน 
 
 
 
 

หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 



 
 
 
 

มาตรา ๕๐ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใด 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาน้ี รวมท้ังก าหนดมาตรการอ่ืนเพิ่มเติมจากท่ีบัญญัติไว้ 
ในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ก็ได้ 

มาตรา ๕๑ ในกรณีท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนงานในเรื่องใด 
และมีกฎหมายฉบับอ่ืนก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนงานในเรื่องเดียวกันท้ังหมดหรือบางส่วน 
เมื่อส่วนราชการได้จัดท าแผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหน่ึงแล้วให้ถือว่าส่วนราชการน้ันได้จัดท า 
แผนตามพระราชกฤษฎีกาน้ีด้วยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๙ บทเบ็ดเตล็ด 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ให้ไว้ณ วันท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีท่ี ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 
พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราช 
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มี 18 มาตรา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 
ให้ประกาศว่าโดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการ 
พิจารณาอนุญาตของทางราชการจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้น 
ไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปน้ี 

 



 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา 

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้ง 
ท่ีมีกฎหมายหรือกฎก าหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะด าเนินการใด 
บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดท่ีขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ีให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีแทน 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
“อนุญาต” หมายความว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ียินยอมให้บุคคลใดกระท าการใดท่ีมีกฎหมายก าหนดให้ 

ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระท าการน้ัน และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การ 
อนุมัติการจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย 

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจในการอนุญาต 
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
“กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต” หมายความว่า บรรดากฎหมายท่ีมีบทบัญญัติก าหนดให้ 

การด าเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
“ค าขอ” หมายความว่า ค าขออนุญาต 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณา 

คดีการบังคับคดีและการวางทรัพย์ 
(๓) การด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๕) การอนุญาตท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมท้ังตามกฎหมายเก่ียวกับ 

การควบคุมยุทธภัณฑ์และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 
การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีมาใช้บังคับแก่การด าเนินกิจการใดหรือกับ 
หน่วยงานใดนอกจากท่ีก าหนดไว้ในวรรคหน่ึง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๖ ทุกห้าปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมาย 
ท่ีให้อ านาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายน้ันเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มี 
มาตรการอ่ืนแทนการอนุญาตหรือไม่ ท้ังน้ีในกรณีท่ีมีความจ าเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุง 
กฎหมายหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนในก าหนดระยะเวลาท่ีเร็วกว่าน้ันก็ได้ให้ผู้อนุญาตเสนอผลการ 



พิจารณาตามวรรคหน่ึงต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืน  
แทนการอนุญาต ในการน้ีให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตาม  
กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย 

 มาตรา ๗ ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง 

จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) 
ในการยื่นค าขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผู้ 
ขออนุญาตจะต้องย่ืนมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทน 
การมายื่นค าขอด้วยตนเองก็ได้คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหน่ึงให้ปิดประกาศไว้ณ สถานท่ีท่ี 
ก าหนดให้ย่ืนค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเมื่อประชาชนประสงค์จะได้ส าเนาคู่มือ 
ดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดส าเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ในกรณีเช่นน้ันให้ 
ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนด้วย 
ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบข้ันตอนและระยะเวลาในการ  
พิจารณาอนุญาตท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึงว่าเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือไม่ ในกรณีท่ีเห็นว่าข้ันตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดดังกล่าวล่าช้าเกิน 
สมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและส่ังการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสม 
โดยเร็วเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการ 
ร่วมเพ่ือรับค าขอและชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
ไว้ณ ท่ีเดียวกันตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด 

 มาตรา ๘ ให้เป็นหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ีในการรับค าขอจะต้องตรวจสอบค า 
ขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีย่ืนพร้อมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าค าขอไม่ 
ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอทราบทันทีถ้าเป็นกรณีท่ีสามารถแก้ไข 
หรือเพ่ิมเติมได้ในขณะน้ัน ให้แจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐาน 
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนถ้าเป็นกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการได้ในขณะน้ันให้บันทึกความบกพร่องและ 
รายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีจะต้องย่ืนเพ่ิมเติม พร้อมท้ังก าหนดระยะเวลาท่ีผู้ยื่นค าขอจะต้อง 
ด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีและผู้ย่ืนค าขอลง 
นามไว้ในบันทึกน้ันให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมอบส าเนาบันทึกตามวรรคหน่ึงให้ผู้ย่ืนค าขอไว้เป็นหลักฐาน 
ในกรณีท่ีผู้ย่ืนค าขอได้จัดท าค าขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามท่ีระบุ 
ในคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม 
ครบถ้วนตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีแนะน าหรือตามท่ีปรากฏในบันทึกตามวรรคหน่ึงแล้ว พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีจะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมอ่ืนใดอีกไม่ได้และจะปฏิเสธการพิจารณาค าขอน้ัน 
โดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของค าขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้เว้น 
แต่เป็นกรณีท่ีความไม่สมบูรณ์หรือความไม่ครบถ้วนน้ันเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของ 



พนักงานเจ้าหน้าท่ี และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้ในกรณีน้ีให้ผู้อนุญาตส่ังการตามท่ีเห็นสมควร 
และให้ด าเนินการทางวินัยหรือด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องโดยไม่ชักช้า 

 มาตรา ๙ ในกรณีท่ีผู้ย่ืนค าขอไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม 

ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ทราบหรือตามท่ีปรากฏในบันทึกท่ีจัดท าตามมาตรา ๘ วรรคหน่ึง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีคืนค าขอให้แก่ผู้ย่ืนค าขอพร้อมท้ังแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค า 
ขอให้ทราบด้วยผู้ย่ืนค าขอจะอุทธรณ์ค าส่ังคืนค าขอตามวรรคหน่ึง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครองหรือจะย่ืนค าขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องย่ืนค าขอใด 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ยื่นค าขอจะต้องย่ืนค าขอน้ันใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๑๐ ผู้อนุญาตต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาท่ีระบุไว้ในคู่มือ 
ส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้ว 
เสร็จเมื่อครบก าหนดเวลาตามท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หากผู้อนุญาต 
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวัน 
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมท้ังส่งส าเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ราชการทราบทุกครั้งในกรณีท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้าน้ันเกินสมควร 
แก่เหตุหรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมท้ังเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือ 
ปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานน้ัน 
ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระท าการหรือละเว้นกระท าการ 
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย 
 

มาตรา ๑๑ ในกรณีท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผลให้ต้อง 
เปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอียดอ่ืนใดท่ีปรากฏในคู่มือส าหรับประชาชน 
ตามมาตรา ๗ การเปล่ียนแปลงเช่นว่าน้ัน มิให้ใช้บังคับกับการยื่นค าขอท่ีได้ยื่นไว้แล้วโดยชอบก่อน 
วันท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เว้นแต่กฎหมายน้ันจะบัญญัติไว้เป็น 
อย่างอ่ืนแต่ส าหรับในกรณีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับน้ันจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนได้ก็แต่เฉพาะใน 
กรณีท่ีการเปล่ียนแปลงน้ันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นค าขอ 
 

มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีกฎหมายก าหนดอายุใบอนุญาตไว้และกิจการหรือการด าเนินการท่ี 
ได้รับใบอนุญาตน้ันมีลักษณะเป็นกิจการหรือการด าเนินการท่ีเห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะ 
ประกอบกิจการหรือด าเนินการน้ันต่อเน่ืองกัน คณะรัฐมนตรีจะก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระ 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายน้ัน ๆ แทนการยื่นค าขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตก็ได้และเมื่อหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้ออก 
หลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่อ 
อายุใบอนุญาตตามกฎหมายน้ัน ๆ แล้วการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมต่ออายุ 
ใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระ 
ราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุช่ือพระราชบัญญัติและประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวท่ีผู้รับใบอนุญาตอาจด าเนินการตามวรรคหน่ึงได้ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้ 
คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 



ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
หากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงตราพระราช 
กฤษฎีกาดังกล่าวต่อไป 
ให้เป็นหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ท่ีจะหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
กับการออกใบอนุญาต เพ่ือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการด าเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
 

มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้าท่ีของผู้อนุญาตท่ีจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการ 
ตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการด าเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย 
ว่าด้วยการอนุญาตก าหนดและให้เป็นหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีและผู้อนุญาตท่ีจะต้องตรวจสอบ 
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวเมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ หรือเสียหายจากการ 
ประกอบกิจการหรือการด าเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาต ไม่ว่าความจะปรากฏต่อพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีเองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีจะด าเนินการตรวจสอบและ 
สั่งการตามอ านาจหน้าท่ีโดยเร็ว 
 

มาตรา ๑๔ ในกรณีจ าเป็นและสมควรเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดต้ังศูนย์รับค าขออนุญาต เพื่อท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการรับค าขอตาม 
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตข้ึนให้ศูนย์รับค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึงมีฐานะเป็นส่วนราชการตาม  
 

มาตรา ๑๘ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ใน 
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีและจะให้มีสาขาของศูนย์ประจ ากระทรวงหรือประจ า จังหวัดด้วยก็ได้ 
การจัดต้ังศูนย์รับค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา  
ดังกล่าวให้ก าหนดรายช่ือกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตท่ีจะให้อยู่ภายใต้การด าเนินการของศูนย์รับค า 
ขออนุญาตในการด าเนินการเก่ียวกับการรับค าขอ จะก าหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ย่ืนค าขอ 
ย่ืนค าขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 

มาตรา ๑๕ เมื่อมีการจัดต้ังศูนย์รับค าขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้ด าเนินการและมีผล 
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตหรือกฎท่ีออกตามกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ต้อง 
ย่ืนค าขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมใด ณ สถานท่ีใด ถ้าได้มีการย่ืนค าขอ 
หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับค าขออนุญาตแล้ว ให้ถือว่าได้มีการยื่น 
ค าขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตน้ัน 
แล้ว 

(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดท่ีศูนย์รับค าขออนุญาตได้รับไว้ตาม (๑) ให้ศูนย์ 
รับค าขออนุญาตน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามของหน่วยงานของผู้อนุญาต หรือส่งให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วแต่กรณีและแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ 

(๓) ในกรณีท่ีหน่วยงานของผู้อนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายจากเงินท่ีจะต้องน าส่งคลัง ให้ศูนย์รับค า 
ขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่งมอบเงินท่ีหักไว้น้ันให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต โดยให้ 
 
ศูนย์รับค าขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับค าขออนุญาตตามอัตราท่ีจะได้ตกลงกับ 



หน่วยงานของผู้อนุญาต 
(๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้นับแต่วันท่ีศูนย์รับค าขออนุญาตส่งเรื่องให้ผู้อนุญาต 

โดยศูนย์รับค าขออนุญาตจะต้องส่งเรื่องให้ผู้อนุญาต  ไม่ช้ากว่าสามวันท าการและให้น ามาตรา ๑๐ 
วรรคส่ีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๕) ให้เป็นหน้าท่ีของผู้อนุญาตท่ีจะต้องส่งคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ท่ีถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับค าขออนุญาตตามจ านวนท่ีจ าเป็น และด าเนินการให้มีการฝึกอบรม 
หรือช้ีแจงแก่เจ้าหน้าท่ีของศูนย์รับค าขออนุญาต เพื่อให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย 

(๖) ให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของศูนย์รับค าขออนุญาตท่ีจะต้องด าเนินการตามมาตรา ๘ 
และต้องรับผิดชอบในฐานะเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๘ 
 

มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับค าขออนุญาตมีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
(๑) รับค าขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดท้ังค าอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
(๒) ให้ข้อมูล ชี้แจง และแนะน าผู้ย่ืนค าขอหรือประชาชนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการ 

และเงื่อนไขในการขออนุญาต รวมตลอดท้ังความจ าเป็นในการยื่นค าขออ่ืนใดท่ีจ าเป็นต้องด า เนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตท้ังปวง ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด 

(๓) ส่งค าขอ หรือค าอุทธรณ์ท่ีได้รับจากผู้ย่ืนค าขอ  หรือผู้ยื่นค าอุทธรณ์พร้อมท้ังเอกสาร 
หรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้องให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพื่อ 
ด าเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามพระราชบัญญัติน้ีและคู่มือส าหรับประชาชนตาม 
มาตรา ๗หรือตามกฎหมายท่ีให้สิทธิในการอุทธรณ์ 

(๔) ในกรณีท่ีเห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการย่ืนค าขอ มีรายละเอียดหรือก าหนดให้ต้อง 
ส่งเอกสารท่ีไม่จ าเป็น หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อส่ัง 
การให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 

(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการด าเนินการของศูนย์รับค าขออนุญาต 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาส่ังการให้ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 

(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ข้ันตอนระยะเวลาเก่ียวกับการอนุญาตต่างๆ 
รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับการอนุญาต 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น 
 

มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในหน่ึง 
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 ผู้ประกาศ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์(นายกรัฐมนตรี)  
 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ 
 มี ๓ หมวด ๙๐ ข้อ 

 

หมวด ๑ ชนิดของหนังสือ 
ส่วนท่ี ๑ หนังสือภายนอก 
ส่วนท่ี ๒ หนังสือภายใน 
ส่วนท่ี ๓ หนังสือประทับตรา 
ส่วนท่ี ๔ หนังสือสั่งการ 
ส่วนท่ี ๕ หนังสือประชาสัมพันธ์ 
ส่วนท่ี ๗ บทเบ็ดเตล็ด 
ส่วนท่ี ๖ หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

หมวด ๒ การรับและส่งหนังสือ 
ส่วนท่ี ๑ การรับหนังสือ 
ส่วนท่ี ๒ การส่งหนังสือ 
ส่วนท่ี ๓ บทเบ็ดเตล็ด 
หมวด ๓ การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ 
ส่วนท่ี ๑ การเก็บรักษา 
ส่วนท่ี ๒ การยืม 
ส่วนท่ี ๓ การท าลาย 

หมวด ๔ มาตรฐานตรา แบบพิมพ์และซอง 
บทเฉพาะกาล 

 



 
ข้อ ๖ ในระเบียบน้ี 

“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่ม ต้ังแต่การจัดท า การรับ 
การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย 
 

“หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ 
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คล่ืน 

แม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้ 
วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่น 
ว่าน้ัน 

“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า  การรับส่งข้อมูลข่ าวสารหรือหนังสือผ่าน
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ 
ท้ังในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน หรือใน 
ต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงาน 
ในเรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือคณะบุคคลอ่ืนท่ี 
ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 
(ความในข้อ ๖ แก้ไขโดย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. 
๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘) 
 

ข้อ ๗ ค าอธิบายซ่ึงก าหนดไว้ท้ายระเบียบ ให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบท่ีใช้งานสารบรรณ 
และให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

ข้อ ๘ ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ีและให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ีรวมท้ังการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดท าค าอธิบาย กับให้มีหน้าท่ี
ด าเนินการฝึกอบรมเก่ียวกับงานสารบรรณการ 

ตีความ การวินิจฉัยปัญหา และการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก และค าอธิบายตามวรรคหน่ึงปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อ
ประกอบการพิจารณาก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ข้อ ๙ หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
๙.๑ หนังสือท่ีมีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
๙.๒ หนังสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีไป 

ถึงบุคคลภายนอก 
๙.๓ หนังสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน 

ราชการ 
๙.๔ เอกสารท่ีทางราชการจัดท าข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
๙.๕ เอกสารท่ีทางราชการจัดท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
๙.๖ ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือท่ีได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

(ความในข้อ ๙ แก้ไขโดย ระเบียบส า นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๘ ลงวันท่ี 
๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘) 
 

ข้อ ๑๐ หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ 
๑๐.๑ หนังสือภายนอก 
๑๐.๒ หนังสือภายใน 
๑๐.๓ หนังสือประทับตรา 
๑๐.๔ หนังสือสั่งการ 
๑๐.๕ หนังสือประชาสัมพันธ์ 
๑๐.๖ หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
 

 
ส่วนท่ี ๑ 

หนังสือภายนอก 
 

ข้อ ๑๑ หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือ
ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก 
 
 

ส่วนท่ี ๓ 
หนังสือประทับตรา 

 
ข้อ ๑๓ หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้า 

ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้า 
ส่วนราชการระดับกรมข้ึนไป เป็นผู้รับผิดชอบลงช่ือย่อก ากับตรา 

หมวด ๑ ชนิดของหนังสือ 
 



 
ส่วนท่ี ๔ 

หนังสือสั่งการ 
 

ข้อ ๑๕ หนังสือสั่งการ  ให้ใช้ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในระเบียบน้ี เว้นแต่จะมีกฎหมาย 
ก าหนดแบบไว้โดยเฉพาะ 

หนังสือสั่งการมี ๓ ชนิด ได้แก่  ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
 

 
ส่วนท่ี ๕ 

หนังสือประชาสัมพันธ์ 
 

ข้อ ๑๙ หนังสือประชาสัมพันธ์  ให้ใช้ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในระเบียบน้ี เว้นแต่จะมี 
กฎหมายก าหนดแบบไว้โดยเฉพาะ 

หนังสือประชาสัมพันธ์มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
 
 

ส่วนท่ี ๖ 
หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

 
ข้อ ๒๓ หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  คือ หนังสือท่ี 

ทางราชการท าข้ึนนอกจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือท่ีหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ 
หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี ๔ 
ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
 
 

ส่วนท่ี ๗ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
ข้อ ๒๘ หนังสือท่ีต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ  เป็นหนังสือท่ีต้องจัดส่งและด าเนินการทาง 

สารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
๒๘.๑ ด่วนท่ีสุด  ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือน้ัน 
๒๘.๒ ด่วนมาก  ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติโดยเร็ว 
๒๘.๓ ด่วน   ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าท่ีจะท าได้ 

 
 
 



 
 
 
 

 
ส่วนท่ี ๑ 

การรับหนังสือ 
 

ข้อ ๓๕ หนังสือรับ คือ หนังสือท่ีได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนน้ี 

การรับหนังสือท่ีมีชั้นความลับ ในช้ันลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ 
ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้รับผ่านระบบการรักษา 
ความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การส่งหนังสือ 

 
ข้อ ๔๑ หนังสือส่ง คือ หนังสือท่ีส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนน้ี 

การส่งหนังสือท่ีมีช้ันความลับ ในช้ันลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ 
ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้ส่งผ่านระบบการรักษา 
ความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ  
 
 

ส่วนท่ี ๓ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
ข้อ ๕๐ เพ่ือให้การรับและส่งหนังสือด าเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อยและรวดเร็ว ส่วน 

ราชการจะก าหนดหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัติน้ันไว้ด้วยก็ได้ ท้ังน้ี ให้มีการส ารวจ 
ทะเบียนหนังสือรับเป็นประจ าว่าหนังสือตามทะเบียนรับน้ันได้มีการปฏิบัติไปแล้วเพียงใด และให้มีการ 
ติดตามเรื่องด้วย ในการน้ีส่วนราชการใดเห็นสมควรจะจัดให้มีบัตรตรวจค้นส าหรับหนังสือรับและ 
หนังสือส่งเพ่ือความสะดวกในการค้นหาก็ได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 

หมวด ๒ การรับและส่งหนังสือ 
 



 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๑ 
การเก็บรักษา 

 
ข้อ ๕๒ การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จ 

แล้ว และการเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 
 

ข้อ ๕๓ การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าของเรื่องโดยให้ก าหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
 

ข้อ ๕๔ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรท่ีจะต้อง
ปฏิบัติต่อไปอีก 
 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การยืม 

 

ข้อ ๖๒ การยืมหนังสือท่ีส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังน้ี 
๖๒.๑ ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องท่ียืมน้ันจะน าไปใช้ในราชการใด 
๖๒.๒ ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องท่ียืมไว้ในบัตรยืมหนังสือ

และให้เจ้าหน้าท่ีเก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงล าดับวัน เดือน ปีไว้เพ่ือติดตามทวงถาม ส่วนบัตรยืม
หนังสือน้ันให้เก็บไว้แทนท่ีหนังสือท่ีถูกยืมไป 

๖๒.๓ การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน 
ราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

๖๒.๔ การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็น 
หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๓ การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ 
 



 
ส่วนท่ี ๓ 

การท าลาย 
 

ข้อ ๖๖ ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ 
ส ารวจหนังสือท่ีครบก าหนดอายุการเก็บในปีน้ัน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือท่ีเก็บไว้เองหรือท่ีฝากเก็บไว้ท่ีกอง 
จดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกรมเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการท าลายหนังสือ 
 
 
 
 

ข้อ ๗๑ ตราครุฑส าหรับแบบพิมพ์ ให้ใช้ตามแบบท่ี ๒๖ ท้ายระเบียบ มี ๒ ขนาด คือ 
๗๑.๑ ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร 
๗๑.๒ ขนาดตัวครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร 
 

 
 
 
 

ข้อ ๙๐ แบบพิมพ์ และซอง ซ่ึงมีอยู่ก่อนวันท่ีระเบียบน้ีใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่า 
จะหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๔ มาตรฐานตรา แบบพิมพ์และซอง 
 

บทเฉพาะกาล 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ให้ไว้ณ วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีท่ี ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
 

มี 3 หมวด 29 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 
หมวด ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 
หมวด ๒ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
หมวด ๓ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
บทเฉพาะกาล 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่าโดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าท่ีรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

 



 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
“แผนแม่บท” หมายความว่า แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานท่ีเป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหรือ
เป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ 

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปน้ี 
(๑) หัวหน้าส่วนราชการท่ีเป็นนิติบุคคลหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้อ านวยการหรือผู้บริหาร 

สูงสุดท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน หรือหัวหน้าหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ของรัฐในรูปแบบอ่ืน ส าหรับหน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหาร 

(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือหัวหน้าหน่วยงาน ส าหรับสภา 
ผู้แทนราษฎรวุฒิสภา หรือหน่วยงานท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีอยู่ในก ากับของประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี 

(๓) ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด หรือประธานศาลรัฐธรรมนูญ ส าหรับองค์กร 
ฝ่ายตุลาการ 

(4) คณะกรรมการหรือคณะบุคคลท่ีเป็นองค์กรอิสระและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ส าหรับ 
องค์กรอิสระ 

(๕) อัยการสูงสุด ส าหรับองค์กรอัยการ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 

 มาตรา ๕  ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติซ่ึงจะต้องไม่น้อยกว่าย่ีสิบปีการประกาศใช้
ยุทธศาสตร์ชาติให้ท า เป็นประกาศพระบรมราชโองการ  และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได้ และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าท่ีด า เนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติการก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อน ท่ีจะ เข้าบริหารราชการแผ่นดิน

หมวด ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 



การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและ
แผนอ่ืนใด รวมตลอดท้ังการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นหน้าท่ีของคณะรัฐมนตรีท่ีจะก า กับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของ
รัฐทุกหน่วยด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคสองและวรรคสามในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นองค์กรในฝ่ายนิติ
บัญญัติฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ การก ากับดูแลตามวรรคส่ี ให้หมายความถึงการ
ประสาน การปรึกษา หรือเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าว 
 

 มาตรา ๖ ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ 
(๒) เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก าหนดระยะเวลาท่ีต้องด า เนินการเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมาย และตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย 
(๓) ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆเป้าหมายการพัฒนาประเทศตาม (๒) อย่างน้อยต้องมีเป้าหมายในด้านความ

มั่นคงของประเทศด้านคุณภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน และด้านบทบาทของรัฐท่ีมีต่อประชาชน 
 

 มาตรา ๗ การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติต้องค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติความต้องการและความจ าเป็นใน
การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักธรรมาภิ
บาล และเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติโดยให้ด าเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) มีการใช้ข้อมูลความรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 
(๒) วิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านท้ังในประเทศและต่างประเทศวิเคราะห์

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัด รวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อ
การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน 

(๓) การให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
รวมท้ังการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และความเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ชาติร่วมกันการก าหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามมาตรา ๖ (๑) และ (๒)ต้องมีความชัดเจนเพื่อให้เห็นภาพในอนาคต
ของประเทศ โดยเป็นกรอบอย่างกว้างท่ียืดหยุ่นตามการเปล่ียนแปลงของโลก และต้องก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา รวมท้ังมีการระบุตัวช้ีวัดการบรรลุเป้าหมายไว้ให้ชัดเจน 
 

 มาตรา ๘  ในกระบวนการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้คณะกรรมการจัดให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 

(๑) การรับฟังความคิดเห็นเบ้ืองต้นเพ่ือน ามาใช้จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
(๒) การรับฟังความคิดเห็นเมื่อจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ แล้วเสร็จเบ้ืองต้นเพ่ือน ามา

แก้ไขปรับปรุงการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด ซ่ึงต้องใช้
วิธีการท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้โดยสะดวกและท่ัวถึงและต้องมีการ
แสดงข้อมูลท่ีเพียงพอแก่การท่ีประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วย 

 

 มาตรา ๙   เมื่อคณะกรรมการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเสร็จแล้ว ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณา ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องใด ให้ส่งคืนคณะกรรมการด าเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมตามท่ีเห็นสมควร แล้วส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการต่อไปให้คณะรัฐมนตรีน าร่างยุทธศาสตร์ชาติท่ี
ได้รับจากคณะกรรมการหรือท่ีคณะกรรมการแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหน่ึงแล้ว เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร



ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและลง
มติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติและให้วุฒิสภา
พิจารณาและ  ลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ี
ได้รับร่างจากสภาผู้แทนราษฎรถ้าสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณีได้ให้ความเห็นชอบในร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอในกรณีท่ีสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์
ชาติให้ร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นอันตกไป และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติข้ึนใหม่หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมก็ได้ซ่ึงต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา
ไม่ให้ความเห็นชอบ โดยให้ด าเนินการตามวรรคหน่ึง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่เว้นแต่ระยะเวลาหกสิบ
วันและสามสิบวันตามวรรคสาม ให้ลดเหลือสามสิบวันและสิบห้าวัน แล้วแต่กรณีร่างยุทธศาสตร์ชาติท่ีได้รับ
ความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน า ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในย่ีสิบวัน เพ่ือมี 
พระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ 
 

  มาตรา ๑๐  เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว  ให้คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีแผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศตาม
กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกันแผนแม่บท ท่ี
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง
ท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ันรวมท้ังการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้วยในกรณีท่ีคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บท
ให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงหรือความจ าเป็นของประเทศ ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก่อน และเมื่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแล้ว จึงด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 
 

 มาตรา ๑๑  ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุกห้าปีหรือในกรณีท่ีสถานการณ์ของโลก
หรือสถานการณ์ของประเทศเปล่ียนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมท่ีจะด าเนินการตามเป้าหมายหรือ
ยุทธศาสตร์ด้านหน่ึงด้านใดได้หากคณะกรรมการเห็นสมควรแก้ไข เพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้คณะกรรมการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนด าเนินการเมื่อรัฐสภาให้ความ
เห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนดไว้
ในหมวดน้ีและเมื่อได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” 
ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นรองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง 
(๓) ประธานวุฒิสภา เป็นรองประธานกรรมการ คนท่ีสอง 
(๔) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 

คนท่ีสาม 
(๕) ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ 

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการต า รวจแห่งชาติเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติประธานกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และประธาน
สมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ 

(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกินเจ็ด
สิบห้าปีซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ในด้านความมั่นคง ด้านการเมืองและการบริหารราชการ
แผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้านสาธารณสุข ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือ
ด้านอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ีจ านวนไม่เกินสิบเจ็ดคนให้เลขาธิการเป็น
กรรมการและเลขานุการ และให้รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซ่ึงเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
มอบหมาย และรองเลขาธิการซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการในการแต่งต้ังกรรมการตาม (๖) ให้ค า 
นึงถึงความหลากหลายของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง และความหลากหลายของ ช่วงอายุด้วยในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการตาม (๒) (๓) 
(๔) หรือ (๕) ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ 
 

 มาตรา ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละห้าปีให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้น
จากต าแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งต้ังใหม่
เข้ารับหน้าท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
 

  มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ (๖) 
(๔) คณะรัฐมนตรีมีม ติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้า ท่ี มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 
 

หมวด ๒ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
 



 มาตรา ๑๕  ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีและอ านาจ ดังต่อไปน้ี 
(๑) จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 
(๒) ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติและการมีส่วนร่วมใน

การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด า เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องในเรื่ องเก่ียวกับการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

(๔) ก ากับดูแลการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
แผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 

(๕) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
 

   มาตรา ๑๖ ในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้คณะกรรมการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติข้ึน
คณะหน่ึงหรือหลายคณะ เพื่อพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆตามท่ีคณะกรรมการก าหนด และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละคณะ ให้แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านน้ัน จ านวนไม่เกินสิบ
ห้าคน โดยในการแต่งต้ังให้ค านึงถึงความหลากหลายของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง และความหลากหลายของช่วงอายุ
ด้วยในการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติท่ีเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมหรือภารกิจขององค์กร
อิสระ ให้แต่งต้ังผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหรือองค์กรอิสระท่ีเก่ียวข้องร่วมเป็นกรรมการด้วย  
 

 มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติมีอ านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแล้วแต่กรณีมอบหมาย 
 

 มาตรา ๑๘ การประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติและคณะอนุกรรมการ ให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนดในการประชุมของคณะกรรมการ ประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการจะมอบหมายบุคคลใดให้มาประชุมแทนไม่ได้ 
 

 มาตรา ๑๙ การปฏิบัติหน้าท่ีและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติและ
คณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

 มาตรา ๒๐ ในกรณีท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจ า เป็นต้องได้ข้อมูลหรือมี
การศึกษาเรื่องใด จะขอให้ส านักงานจ้างบุคคล สถาบันการศึกษา หรือสถาบันท่ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย 
เพื่อด าเนินการศึกษาค้นคว้าและจัดท ารายงานเรื่องดังกล่าวก็ได้วิธีการจ้าง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนของบุคคลหรือสถาบันตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

  มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ  กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ ได้รับค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

  มาตรา ๒๒   ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท าหน้าท่ีส านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติโดยมีหน้าท่ีและอ านาจดังต่อไปน้ี 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 



และคณะอนุกรรมการ 
(๒) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและความเห็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจัดท ายุทธศาสตร์

ชาติรวมท้ังจัดหาและพัฒนาข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่คณะกรรมการคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะอนุกรรมการ 

(๓) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ เก่ียวกับการด า เนินการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๔) ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามมาตรา ๘ 
(๕) เผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท รวมท้ังด าเนินการอ่ืนใดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ

สร้างแนวร่วมในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(๖) รับผิดชอบในการด าเนินการให้มีการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการจัดท า

รายงานตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ วรรคสอง 
(๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามท่ีคณะกรรมการแลคณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย 
 
 
 

 
 

  มาตรา ๒๓  ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการติดตามการตรวจสอบ และ
การประเมินผลการด า เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการข้อเสนอแนะในการ
วางระเบียบตามวรรคหน่ึงในส่วนท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานขององค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการ องค์กร
อิสระ หรือองค์กรอัยการ ให้คณะกรรมการประสานและปรึกษากับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าว
ด้วย 
 

  มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการติดตามผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้หน่วยงานของรัฐรายงาน
ผลการด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงาน ภายในเวลาและตามรายการท่ีส านักงานก าหนดให้ส านักงานจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ คณะรัฐมนตรีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๒๓ วรรคสอง  และรัฐสภาทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับรายงานจากหน่วยงานตามวรรคหน่ึง 
ท้ังน้ีรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้วยในกรณีมีเหตุอันควรรายงานให้รัฐสภา
ทราบเป็นการเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านท่ีเก่ียวข้องรายงานต่อคณะกรรมการ 
เพ่ือให้คณะกรรมการเสนอรัฐสภาเป็นการเฉพาะเรื่องได้ 
 

  มาตรา ๒๕   ในกรณีท่ีสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณารายงานตามมาตรา ๒๔ แล้วเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 
แล้วแต่กรณีมีมติส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการกับ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันตามหน้าท่ีและอ านาจให้แล้วเสร็จ 
 

หม ว ด ๓  ก าร ติดตาม  ก าร ตรว จส อบ และ กา ร
ประเมินผล 

 



ภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีได้รับเรื่อง และในกรณีท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติ
ว่าข้อกล่าวหามีมูล ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาน้ันส่ังให้ผู้น้ันพักราชการหรือพักงาน หรือส่ังให้ออกจาก
ราชการหรือออกจากงานไว้ก่อน หรือส่ังให้พ้นจากต าแหน่งต่อไป 
 

  มาตรา ๒๖   ในกรณีท่ีความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าการด าเนินการใดของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้หน่วยงานของรัฐน้ันทราบถึงความไม่สอดคล้อง และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง 
และเมื่อหน่วยงานของรัฐด า เนินการแก้ไขปรับปรุงประการใด  แล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่
แจ้งการด าเนินการให้คณะกรรมการ  จัดท ายุทธศาสตร์ชาติทราบภายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึงไม่ว่าด้วย
เหตุใด ให้คณะกรรมการ  จัดท ายุทธศาสตร์ชาติรายงานให้คณะกรรมการทราบเพื่อพิ จารณาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  และส่ังการต่อไป เว้นแต่เป็นกรณีของหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายตุลาการหรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ ให้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าวเพื่อ 
พิจารณาด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจต่อไปในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการตามวรรคสองโดยไม่มี
เหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ น้ันจงใจปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจต่อไป และให้น าความในมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๒๗  ให้ส านักงานเผยแพร่รายงานท่ีได้รับจากหน่วยงานของรัฐ และรายงานสรุปผลการด าเนินการ
ประจ าปีและรายงานเป็นการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๔ ให้ประชาชนทราบทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส านักงานเพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ส านักงานจัดให้มีวิธีการท่ีประชาชนซ่ึงพบหรือเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐหน่วยใดไม่ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทสามารถแจ้งเหตุดังกล่าว
ให้ส านักงานทราบได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
 
 
 
 
 

  มาตรา ๒๘  ในวาระเริ่มแรก  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามก าหนดเวลาท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๕ 
ของรัฐธรรมนูญ ให้การด าเนินการเก่ียวกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเป็นไปตามก าหนดเวลา ดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๖) ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

(๒) ให้คณะกรรมการแต่งต้ังคณะกรรมการ จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

(๓) ให้ถือว่าการรับฟังความคิดเห็นท่ีคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และส านักงานได้ด าเนินการก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับเป็นการด าเนินการตาม
มาตรา ๘ (๑) แล้ว แต่ไม่เป็นการตัดอ านาจท่ีจะด าเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม 

(๔) ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเบ้ืองต้น 

บทเฉพาะกาล 
 



ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง โดยให้ใช้ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
ท่ีคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จัดท าข้ึน 
มาใช้เป็นหลักในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเบ้ืองต้นดังกล่าว และให้น าความเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง มาประกอบ 
การพิจารณา รวมท้ังให้ค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชนท่ีได้รับตาม (๓) ด้วย 

(๕) ให้ส านักงานด าเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๘ (๒) ให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติเบ้ืองต้นตาม (๔) 

(๖) ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ แก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็นตาม (๕) ให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อคณะกรรมการภายในส่ี 
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีการรับฟังความคิดเห็นตาม (๕) แล้วเสร็จ 

(๗) ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันท่ีได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

(๘) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าท่ี 
รัฐสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากคณะกรรมการ 

(๙) ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากคณะรัฐมนตรี 

(๑๐) ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างยุทธศาสตร์ชาติท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้วข้ึนทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายภายในสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติในกรณีท่ีสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติส้ินสุดลงก่อนท่ีคณะรัฐมนตรีจะเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติตาม (๘) ให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วตาม (๘)ต่อวุฒิสภาภายในสาม สิบวันนับแต่วัน ท่ี
คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพื่อให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติส้ินสุด
ลงก่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติตาม (๙) จะแล้วเสร็จ ให้วุฒิสภาเป็นผู้พิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติต่อไปให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ และในกรณีท่ีจ าเป็นอาจขยาย
ระยะเวลาอีกได้แต่ต้องไม่เกินสิบวันเมื่อวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติตามวรรคสองหรือวรรค
สามแล้วให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการตาม (๑๐) ต่อไป 
 

  มาตรา ๒๙  ในระหว่างอายุของวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ (๔) ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีการด าเนินการของ
หน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท เป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรีหรือเป็นการ
ด าเนินการของคณะรัฐมนตรีโดยตรง ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการและวุฒิสภา
ทราบ และให้วุฒิสภาด า เนินการตามมาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีวุฒิสภาเห็นว่ากรณีเป็นปัญหาว่ามติ
ของคณะรัฐมนตรีหรือการด า เนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้
วุฒิสภามีมติเสนอเรื่ องต่อศาลรั ฐธรรม นูญเพื่อวินิจฉัย โดยเร็ว หากศาลรัฐธรรม นูญวินิจฉัยว่าม ติของ
คณะรัฐมนตรีหรือการด า เนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นกา รปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ
ด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจโดยเร็ว ท้ังน้ีให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พิจารณาและมีมติให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับเรื่องจาก 



คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติโดยให้ฟังข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามท่ีปรากฏในค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เป็นปีท่ี ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 
ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส่วนท่ี ๑ ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ส่วนท่ี ๒ การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 

สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 
สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 

ส่วนท่ี ๓ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ส่วนท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
ส่วนท่ี ๕ การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้
ประกาศว่าโดยท่ีคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซ่ึงเป็นแผนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปีและ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังมี
สาระส าคัญตามท่ีแนบท้ายน้ีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดท าข้ึนใน 
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยง 
กันใกล้ชิดกันมากข้ึนโดย ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางใน 
การพัฒนาประเทศต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้ 
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่าง 
เหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งน้ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึงเป็น 
แผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SustainableDevelopment Goals: SDGs)อรวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ 
ไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากน้ันได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ 
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของ 
แผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเน่ืองเพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมท้ังร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่“ความมั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืน ” 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนท่ีส าคัญในการเชื่อมต่อกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติโดยในแต่ละ 
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมท้ังแผนงาน/โครงการ 
ส าคัญท่ีต้อง ด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรก ของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการ 
ขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจนเพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด 
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
๑.๑ หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเน่ืองมาต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ 
๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี๒๕๗๙” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา 
๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ 

เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
๖. ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ 

ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว” 
ท้ังน้ีโดยมีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช้คือ การก าหนด 
วาระการวิจัยแห่งชาติ(National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นท่ีชัดเจน เฉพาะเจาะจง และ 
สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการ  
 

๓. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๓.๑ เป้าหมายการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ก าหนดเป้าหมายด้านต่างๆ ในช่วงเวลา ๕ ปี 

โดยค านึงถึงการด า เนินการต่อยอดไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี 

(๑)คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 
(๒) การลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจน 
(๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
(๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 

มีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้า 
(๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดี 

และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจายอ านาจและ

มีส่วนร่วมจากประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๑ ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
๑๒ 

 



 
 
 
 
๑. สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 

๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และผลกระทบต่อประเทศไทย 
๑.๑.๑ ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น 
๑.๑.๒ ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน 
๑.๑.๓ การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี๒๕๕๘ 
๑.๑.๔ รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มมากขึ้นและมีการ 

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายขึ้น 
 

๑.๒ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการดารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศทุกวัย 

๑.๒.๑ เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ท่ีผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
หลากหลายสาขา 

๑.๒.๒ มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจากัด 
๑.๒.๓ การแย่งชิงแรงงานท่ีมีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูงมีความสามารถเฉพาะทาง 

หรือมีทักษะหลายด้าน (Multi-Skills) ในตลาดแรงงานสูงขึ้น 
๑.๒.๔ เกิดความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ 
๑.๓ สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก 
๑.๓.๑ การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการดาเนินชีวิต 
๑.๓.๒ การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกท่ีผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถ่ินส่งผล 

ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค 
๑.๔ สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก 

๑.๔.๑ วาระการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง 
ค.ศ. ๒๐๑๕ 

๑.๔.๒ ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ 
เข้มข้น ส่งผลให้ประเทศต่างๆ รวมท้ังไทยต้องดาเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง 

๑.๔.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคงด้านน้าและอาหาร 
๑.๕ สถานการณ์ความมั่นคงโลก 

๑.๕.๑ ประเทศมหาอ านาจมีแนวโน้มของการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทใน 
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

๑.๕.๒ ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐท้ังด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิ 
ทับซ้อนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร์เพ่ือผลประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร 

๑.๕.๓ อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการเชื่อมโยงในภูมิภาค 
และพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการท่ีซับซ้อนมากขึ้น 

ส่วนท่ี ๒ การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
 



๑.๕.๔ การก่อการร้ายก าลังส่งผลกระทบต่อสังคมโลก โดยทวีความรุนแรงและมีความถ่ีมาก 
ขึ้น 
๒. สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 

๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย 
๒.๑.๑ ในช่วงท่ีผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับท่ีน่า 

พอใจ 
๑) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

๒) โครงสร้างเศรษฐกิจเปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก 
ข้ึน    

๓)ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่าง
ต่อเน่ือง 

๔) ประเทศไทยยังคงมีจุดแข็ งด้านความหลากหลายของฐานการผลิตท่ีมีความ
แข็งแกร่ง 

ในระดับโลก 
๕) อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น 
๖) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

๒.๑.๒ ผลการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๐ 
และในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 

นอกจากน้ีประเทศไทยได้เข้าร่วมในกรอบความร่วมมืออีกหลายกรอบ อาทิ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขงระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม(Ayeyawady-Chao 
Phraya-Mekong 
Economic Cooperation Strategy: ACMECS) 
ความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan) 
ความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี(Mekong-ROK Cooperation) 
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 
(Bay of Bengalnitiative Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: 
BIMSTEC) กรอบความร่วมมือเอเชีย(Asia Cooperation Dialogue: ACD) วัตถุประสงค์ 
โดยรวมของกรอบความร่วมมือเหล่าน้ีล้วนต่างมุ่งสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาคเอเชีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์  มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีดีมีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดีครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ 
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
รวมท้ังชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 

๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน สร้างความ 
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้น 
มากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร  
และน้ า 

๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย  และมีการทางานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 

๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง  (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ท้ังในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก 

 

๒. เป้าหมายรวม 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  ๑๒ 
ประกอบ ด้วย 

๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 
๒.๒ ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานรากมีความ เข้มแข็ง

ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
 
 

ส่วนท่ี ๓ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 



 
 

๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดีและเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 

๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจายอ านาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน 

 
 
 
 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยท่ีจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 
๑๒ โดยท่ีสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจ านวนประชากรท้ังหมด ในขณะท่ีจ านวน
ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาต้ังแต่ปี๒๕๕๘ เป็นต้นมา 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพื่อปรับเปล่ียนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 
๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีตลอดช่วงชีวิต 
๑.๔ เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มข้ึน 
๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพิ่มข้ึน 
๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย 

ตนเองอย่างต่อเน่ือง 
๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 
๒.๑.๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะ

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน ส่ือมวลชน และภาคเอกชน 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
เป้าหมายท่ี ๑ ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

ท่ีแตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 
ตัวช้ีวัด ๑.๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ าสุด เพ่ิมขึ้นไม่ 

ต่ ากว่าร้อยละ๑๕ ต่อปี 
 
 

ส่วนท่ี ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 



ตัวช้ีวัด ๑.๒ ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 
๐.๔๑เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

ตัวช้ีวัด ๑.๓ การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ 
ต่ าสุดเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด ๑.๔  สัดส่วนประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๖.๕ ณ สิ้น 
แผนพัฒนาฯ 

ตัวช้ีวัด ๑.๕ สัดส่วนหน้ีสินต่อรายได้ท้ังหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุด 
ลดลง 

เป้าหมายท่ี ๒ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ(ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ  

๙๐โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทาง เศรษฐกิจสังคมและระหว่าง
พ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด ๒.๒ สัดส่วนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ ๕๐ มีจ านวนเพิ่มข้ึน และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นท่ี และ 
ภูมิภาคลดลง 

ตัวช้ีวัด ๒.๓ สัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ีอยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา  
๔๐) และท่ีเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อก าลังแรงงานเพิ่มข้ึน 

ตัวช้ีวัด ๒.๔ ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพื้นท่ี 
ลดลง 

ตัวช้ีวัด ๒.๕ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรท่ีมีฐานะยากจนเพิ่มข้ึน 
 

แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง 

บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ท้ังในด้านการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน การได้รับขยายการคุ้มครองทาง
สังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ท่ีเหมาะสมอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม และการพัฒนา
ทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้โดย 

๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสทาง 
การศึกษาอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ีและสภาพร่างกายการดูแล
นักเรียนยากจนท่ีอาศัยในพื้นท่ีห่างไกลท่ีครอบคลุมต้ังแต่การสร้างรายได้ของ 
ครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงิน 
อุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และการให้ 
ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 

๓.๑.๒ จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล 
โดยรัฐจัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนท่ีครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายท่ี
จ าเป็นเพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นท่ีได้อาทิ ค่าใช้จ่ายการ
เดินทางไปสถานพยาบาล รวมท้ังจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกท้ังในด้านการให้คา ปรึกษา การควบคุมและ
ป้องกันกลุ่มเส่ียงท่ีจะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย 
 



๓.๑.๓ สร้างโอกาสในการมีท่ีดินท ากินของตนเองและยกระดับรายได้ โดยรัฐเข้าไปสนับสนุนการมี
ท่ีดินทากินอย่างย่ังยืนในรูปแบบท่ีครบวงจร ต้ังแต่การจัดสรรท่ีดินท า กินอย่างมีเงื่อนไขเพื่อป้องกันการเปล่ียน
มือผู้ได้รับการจัดสรรท่ีดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรท่ีไร้ท่ีดินท ากิน การพัฒนาทักษะความช านาญ การ
จัดสรรเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพอย่างท่ัวถึง การขยายโอกาสในการเข้าถึงข่าวสาร สารสนเทศและองค์ความรู้ใน
การประกอบอาชีพและการสนับสนุนด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงินเพื่อให้สามารถจัดการ
รายได้เงินทุน และหน้ีสินอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดต้ังธนาคารท่ีดินเพื่อเป็นกลไกท่ีทาให้เกิดการ
กระจายการถือครองท่ีดิน ท่ีจะช่วยให้เกษตรกร กลุ่มเกษตร ผู้ยากจน ได้มีท่ีดินท ากินและมีท่ีอยู่อาศัย 

๓.๑.๔ ก า หนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนท่ีมี
รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน และปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
ภาษีท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ตลอดจนปรับโครงสร้างการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความส า คัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพื้นท่ีท่ีมีการ
ก าหนดเป้าหมายเพื่อลดความยากจนและลดความเหล่ือมล้าในสังคมควบคู่ไปกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 

๓.๑.๕ เพ่ิมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ 
ต่ าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิเพิ่มเบ้ียคนพิการและเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุท่ียากจนให้เพียงพอท่ีจะด ารง
ชีพได้สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาชุมชน
แออัดในเมือง สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดบริการตามความจาเป็นส าหรับผู้สูงอายุท้ังน้ีจะต้องมีการเช่ือมโยง
ระบบฐานข้อมูลกับการจัดบริการภาครัฐ โดยเช่ือมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการท้ังหมดและร่วมใช้
ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ในการก าหนดเป้าหมายคนจนคนเกือบจน และกลุ่มประชากรร้อยละ 
๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ าสุด เพื่อให้สามารถระบุประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  การขับเคล่ือนให้
เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะเน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมข้ันก้าวหน้าท่ีเข้มข้นมากข้ึน การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกาลังคน 
และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมรวมท้ังการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  ประเด็นท้าทายท่ีต้องเร่ง
ด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้แก่การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติส่ิงแวดล้อมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี
โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเป็นวงกว้างมากข้ึน ต้องเร่งเตรียม
ความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศรวมท้ังบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและย่ังยืน 
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทย ในหลายมิติท้ังภัยคุกคาม
ภายนอก ได้แก่การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ความ
ขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ 
ได้แก่สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติการสร้าง
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในระยะ ๕ ปี
ต่อไปซ่ึงเป็นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงให้ความส าคัญ 
ต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคาม
ข้ามชาติซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปี
ข้างหน้า 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศท่ี ส าคัญ
ประการหน่ึงมาอย่างต่อเน่ือง ท้ังในเรื่องการขับเคล่ือนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้การ
ให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฏหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการ
ให้บริการของท้องถ่ินท่ียังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการท่ีเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ังการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยทาให้การทุจริตประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหาส 
าคัญของประเทศ ในช่วง ๕ ปีต่อจากน้ีไปจึงเป็นช่วงเวลาส าคัญท่ีต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุน  ส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้
ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้  ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ท้ังการบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส 
มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ  ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และ
แบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถ่ินและวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบ 
เป้าหมายอนาคตในปี๒๕๗๙ 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐิจและสังคมการกระจาย
ความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพื้นท่ี รวมท้ังการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่าน
มาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาความต่อเน่ืองในการด าเนินการ 
และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทาให้มีข้อ
จากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ของประเทศ  ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒จะมุ่งเน้นการขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก และ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและใน 



อาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเช่ือมโยงภายในประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีตามแนว ระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้องกับ  มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่ม
ประสิทฺธิภาพการด า เนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ   ให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการใน
สาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานท่ีมีศักยภาพเพื่อไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 
เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงในอนาคตแนว

ทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา ๕ ปีจะต้อง ให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์
ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นท้ังในภาค
ธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมท้ังให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานท่ี
เอ้ืออานวยท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพื่อช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่การสร้างความ

เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ท่ีสร้างรายได้ส าหรับประชาชนใน
ภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออกให้รองรับ
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุลและการบริหารจัดการพื้นท่ีเศรษฐกิจชายแดนให้
เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคล่ือนการพัฒนาภาคและเมือง
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับท่ีเป็นวงกว้างข้ึน อาทิความตก

ลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive EconomicPartnership:RCEP) ความ
ร่วมมือภายใต้กรอบเอเปค และกลุ่มประเทศ ๗๗ เป็นต้น ท่ีต้องสนับสนุนการด าเนินงานตามข้อผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ในฐานะประเทศสมาชิกในทุกระดับ และผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทย
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ อาทิเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ข้อก าหนด
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2 emission) มาตรฐาน 

 ด้านการบิน และมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานข้ามชาติเป็นต้น และเพื่อท่ีประเทศไทยจะใช้
ความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นกลไกสนับสนุนและขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกลไกภายในประเทศให้มีบูรณา
การให้ความส าคัญกับกลไกท่ีสร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคและ
ขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการด า เนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านถึงบทบาทของ
ประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
 
 
 



 
 
 

ความส าเร็จของการขับเคล่ือนแผนพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติข้ึนอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ
ประกอบด้วย ความชัดเจนของสาระของแผนพัฒนาฯ การรับรู้เข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้ าของและความตระหนัก
ถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมต่อการพัฒนาประเทศภายใต้ทิศทางท่ีได้ร่วมกันก 
าหนดข้ึน ระบบและกลไกการบริหารจัดการจากแผนสู่การปฏิบัติท่ีมีความเช่ือมโยงกันในระดับต่างๆ ต้ังแต่ระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีเช่ือมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ และ
ระบบการจัดสรรงบประมาณท่ีมี   ประสิทธิภาพท่ีตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพื้นท่ีและ
การพัฒนาท่ีต่อเน่ือง ท้ังน้ีประเด็นบูรณาการจะถูกก าหนดจากประเด็นการพัฒนาส า คัญท่ีก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ประกอบกับนโยบายรัฐบาลในช่วงเวลาน้ันๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศท่ีส าคัญ 
ท้ังน้ีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ นอกจากจะดาเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ตามแนวทางการขับ
เคลื่อนท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ไว้อย่างเป็นระบบแล้วจะต้องผลักดันให้ระบบการจัดสรร
งบประมาณแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง มีการดาเนินงานร่วมกันของท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน และการปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพและสะท้อนการ
ถ่ายทอดจากระดับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับ ท่ี ๑๒ สู่แผนปฏิบัติการกระทรวงและจังหวัดท่ี
สอดคล้องกันของเป้าหมายและตัวช้ีวัดในระดับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนา นอกจากน้ีระบบ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และการประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
จะต้องมีความสอดคล้องกัน โดยจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดท่ีมีความเช่ือมโยงสอดรับกันรวมถึง
การก าหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานและการขับเคล่ือนประเด็นบูรณาการร่วมท่ีเหมาะสม  
 

๑. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ 
๑.๑ หลักการ 

๑.๑.๑ ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เป็นกรอบทิศทางหลัก 
และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 

๑.๑.๒ กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นท่ีโดยยึดหลักการพัฒนาพื้นท่ี ภารกิจ และการมีส่วนร่วม  
(Area Function Participation: AFP) ให้จังหวัดเป็นพื้นท่ีดาเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาและเป็นจุดเช่ือมโยง
การพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน 

๑.๑.๓ เพิ่มการใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพื้นท่ี ท้องถ่ิน และชุมชน 

๑.๑.๔ ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และส่ือมวลชน
อย่างบูรณาการให้การขับเคล่ือนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่า ย ท่ีตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นท่ี 

๑.๑.๕ ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติท่ีมีความเช่ือมโยงกันในระดับต่างๆ ต้ังแต่ ระดับ
ยุทธศาสตร์ท่ีเช่ือมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านและแผนปฏิบัติการและระบบ
การจัดสรรงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพท่ีตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพื้นท่ีและการพัฒนา
ท่ีต่อเน่ือง รวมท้ังระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของภาครัฐท่ีสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา แนว
ทางการพัฒนาและผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง 

ส่วนท่ี ๕ การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 



๑.๒. แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ 
๑.๒.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อม 

เข้าร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ(สศช.) สร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วน ถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 
๑๒ โดยส่ือสารประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบุคคล
ส่ือมวลชนท้ังระดับชาติและท้องถ่ิน กิจกรรม ส่ือสมัยใหม่ท่ีเข้าใจง่าย รวมท้ังการสร้างเครือข่ายให้ข้อมูลข่าวสาร
กระจายไปยังพื้นท่ีต่างๆ อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง จัดทาคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เผยแพร่แก่
ภาคีการพัฒนาเพื่อใช้ประสานแผนแต่ละระดับท่ีทุกภาคส่วนสามารถนาไปปรับใช้ให้เกิดบูรณาการการท างาน
ร่วมกันรวมถึงสร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี๑๒ และ 
ผลักดันให้พรรคการเมืองนาประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการจัดทานโยบายของพรรคและนโยบาย
ของรัฐบาล โดยพิจารณาล าดับความส าคัญ โดยเฉพาะนโยบายท่ีเก่ียวกับ “การวางรากฐานการพัฒนา” ในระยะ
ยาว 

๑.๒.๒ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาตินโยบาย 
รัฐบาล และแผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ ดังน้ี 

๑) ก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฉบับท่ี ๑๒ 
เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากรและแนวทางการร่วม
ด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ีมีความเชื่อมโยงกันและจัดท า 
เป็นแผนการลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านท่ีตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครอบคลุมสาระและบทบาทภาคีการพัฒนาท่ีกว้างขวาง มีแผนปฏิบัติการท่ีมีความ
ชัดเจนท้ังแผนงาน โครงการ งบประมาณด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้มีส่วนร่วม กระบวนการท า งาน และ
ระยะเวลา เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ซ่ึงต้องให้ความส าคัญต่อการคัดเลือก
บุคลากรในต าแหน่งส าคัญท่ีมีความรู้ความสามารถมาบริหารโครงการเพื่อให้สามารถท างานได้ต่อเน่ือง โดยน า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในแผนงานและโครงการเหล่าน้ีโดย 
 

๒.๑) จัดท าแผนการลงทุนการพัฒนาในประเด็นท่ีมีความส าคัญล าดับสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม และ
การจัดสรรงบประมาณในแบบบูรณาการสาหรับประเด็นการพัฒนาท่ีส า คัญและเป็นรากฐานของการปฏิรูปท่ี
ส าคัญ ก่อให้เกิดผลการพัฒนาในภาพรวม 

๒.๒) น าประเด็นการพัฒนาท่ีต้องแปลงเป็นโครงการขนาดใหญ่อาทิการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขับเคลื่อนภายใต้หลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Public-Private 
Partnership: PPP) ท่ีสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศ สามารถขยายการลงทุนขนาด
ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้ทันการณ์และเกิดความคุ้มค่าของการ
ลงทุน__ 

๒.๓) ผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์แปลงสู่การปฏิบัติผ่านแผนงานระดับ
กระทรวงสู่พ้ืนท่ีระดับต่างๆ ผสมผสานอยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงานท่ีมีเป้าหมายและ ตัวชี้วัดชัดเจน โดย 
สศช. และหน่วยงานเก่ียวข้องร่วมจัดทาและติดตามประเมินผลแผนดังกล่าวท่ีสะท้อนความสอดคล้องและบรรลุ



เป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ รวมถึงให้ความส าคัญกับการบูรณาการแผนงาน
โครงการท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 

๑.๒.๓ เชื่อมโยงแนวคิดพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาส าคัญ ตลอดจน 
แผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปนโยบายรัฐบาล
และแผนระดับต่างๆ การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติจะด าเนินการในหลายระดับต้ังแต่
นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูป แผนของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถ่ิน/ชุมชน ตลอดจนแผนของ
ภาคีการพัฒนาต่างๆ อย่างเป็นข้ันเป็นตอน ต้ังแต่ทิศทางวัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัวช้ีวัดความส า เร็จของ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ดังน้ี  

๑) รัฐบาลน าประเด็นการพัฒนาท่ีมีลาดับความส าคัญสูงและแผนพัฒนาเฉพาะด้าน 
ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เป็นกรอบร่วมกับนโยบายท่ีแถลงต่อรัฐสภา จัดท าแผนการจัดสรร
งบประมาณแบบบูรณาการ รวมท้ังระยะเวลาด า เนินการ และการติดตามประเมินผลหน่วยงานกลางนา
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ บูรณาการกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป็นกรอบส าหรับกระทรวง/กรม
พิจารณาใช้ประกอบการจัดทาคาของบประมาณ 

๒) สศช. จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ภายใต้ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สาหรับเป็นเครื่องมือช้ีทิศทางการพัฒนาระดับภาคและพื้นท่ี เพื่อให้ภาคีการพัฒนาท่ี
เก่ียวข้องทุกระดับนาไปจัดทาแผนพัฒนา ต้ังแต่ข้ันการวางแผนยุทธศาสตร์เช่ือมต่อจนถึงข้ันการวางแผน
ปฏิบัติการท่ีเช่ือมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน โดยให้กระทรวงกรม จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้เป็น
กรอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้เช่ือมโยงระหว่างแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ กับภารกิจของหน่วยงานในพื้นท่ี และมีความเช่ือมโยงของแผนงานโครงการในเชิงบูรณา
การท่ียึดพื้นท่ี ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

๓) กระทรวง/กรมจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีโดย 
กระทรวง กรม นายุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจมาวิเคราะห์ความเก่ียวข้องกับภารกิจของกระทรวง กรม เพื่อนา ไปก าหนดแนวทางการ
พัฒนาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์๔ ปีและการจัดท าแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงาน โดยให้ความส าคัญกับการเช่ือมโยงบูรณาการกับวัตถุประสงค์เป้าหมาย และแผนงานโครงการภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๔) จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาระยะ ๔ ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ท้ัง๑๐ ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ และตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน
บนพื้นฐานของศักยภาพ โอกาส และข้อจ ากัดของพื้นท่ี และให้ความส าคัญกับการบูรณาการ 
 
 
 


