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 ตราไว้ ณ วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560   เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 ประกาศ วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560   
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 
 มีผลบังคับใช้วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มี 16 หมวด กับ 1 บทเฉพาะกาล จ านวนทั้งสิ้น 279 มาตรา 
หมวดที่ 1 บททั่วไป 
หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์ 
หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
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หมวดที่ 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
หมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ 
บทเฉพาะกาล 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   
 



 

 

ภาค ก (วิชาวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) เล่ม 1                                              

 คูม่อืเตรยีมสอบ  3 

 

 
 
 มาตรา ๑ ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ 
 มาตรา ๒ ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข 
 มาตรา ๓ อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น ประมุขทรงใช้
อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม 
 มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน 
 มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับ หรือการกระท าใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระท านั้นเป็นอันใช้
บังคับ มิได้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้กระท าการนั้นหรือวินิจฉัยกรณี
นั้น ไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

 
 
 มาตรา ๖ องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิด
มิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ 
 มาตรา ๗ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 
 มาตรา ๘ พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย 
 มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะสถาปนาและถอดถอน ฐานันดรศักดิ์
และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคน
หนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี 
คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจ ทั้งปวงที่
พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 มาตรา ๑๑ การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตาม
พระราชอัธยาศัย 

หมวด 1 บทท่ัวไป 

หมวด 2 พระมหากษตัริย ์

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
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ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธาน องคมนตรีหรือให้
ประธานองคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 
ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่น หรือให้
องคมนตรีอื่นพ้นจากต าแหน่ง 
 มาตรา ๑๖ ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราช
ภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะได้ทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้ส าเร็จราชการแทน พระองค์ และให้
ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

 
 
 มาตรา ๒๕ สิทธิและเสรภีาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ 
ในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้ห้ามหรือจ ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น บุคคลย่อมมีสิทธิ 
และเสรีภาพที่จะท าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพ เช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถ 
ใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่
ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ สามารถยกบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือ
ยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพหรือ
จากการกระท าความผิดอาญา ของบุคคลอ่ืน ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครอง  
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
บุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะ
กระท ามิได้ มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพ ได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม บุคคลผู้
เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กร ของรัฐย่อมมี
สิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับ
การเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

หมวด 3 สิทธิและเสรภีาพของปวงชนชาวไทย 
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 มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอม
ของผู้ครอบครอง หรือการค้นเคหสถาน หรือที่รโหฐานจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของ
ศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 มาตรา ๓๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การ
โฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน การจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดย
อาศัยอ านาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครอง
สิทธิหรือเสรีภาพของ บุคคลอื่น เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
เพื่อป้องกันสุขภาพของ ประชาชน เสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้
เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของ ปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพ
และไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอ่ืน 
 มาตรา ๓๙ การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามมิให้ผู้มีสัญชาติไทย 
เข้ามาในราชอาณาจักร จะกระท ามิได้ การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด จะ
กระท ามิได้  
 มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะ
กระท ามิได้ เว้นแตโ่ดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความมั่นคงหรือ
เศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกัน หรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 
การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ าเป็น หรือเพ่ือประโยชน์
สาธารณะอย่างอ่ืน การตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ หรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา 
 มาตรา ๔๑ บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ  
(๑) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ  
(๒) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว 
(๓) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  
 มาตรา ๔๒ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหกรณ์ สหภาพ องค์กร ชุมชน 
หรือหมู่คณะอื่น การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือการป้องกันหรือขจัดการกีดกันหรือการผูกขาด 
 มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจ ากัดเสรีภาพ
ตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่ตราขึ้นเพ่ือรักษา
ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน 
หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
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 มาตรา ๔๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับ
บริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ  
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 มาตรา ๔๘ สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุ้มครอง 
และช่วยเหลือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยัง
ชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 มาตรา ๔๙ บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ ผู้ใดทราบว่ามีการกระท าตามวรรคหนึ่ง ย่อมมีสิทธิร้องต่อ
อัยการสูงสุดเพ่ือร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระท าดังกล่าวได้ ในกรณีที่
อัยการสูงสุดมีค าสั่งไม่รับด าเนินการตามที่ร้องขอ หรือไม่ด าเนินการภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้
รับค าร้องขอ ผู้ร้องขอจะยื่นค าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ การด าเนินการตามมาตรานี้ไม่
กระทบต่อการด าเนินคดีอาญาต่อผู้กระท าการตามวรรคหนึ่ง 

 
 
  มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๒) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
(๔) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ  
(๕) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ  
(๖) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระท าการใดที่อาจก่อให้เกิด ความ
แตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม  
(๗) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ เป็น
ส าคัญ  
(๘) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม  
(๙) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ  
(๑๐) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
 
 

หมวด 4 หน้าทีข่องปวงชนชาวไทย 



 

 

ภาค ก (วิชาวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) เล่ม 1                                              

 คูม่อืเตรยีมสอบ  7 

 

 
 
  มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัย
เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย  
รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม  
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  
โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้
เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  
การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการ
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ การศึกษาตาม
วรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
ตามความถนัดของตน  
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 
และเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่
กองทุน หรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับ
ประโยชน์ในการลดหย่อน 
ภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหาร
จัดการกองทุน เป็นอิสระและก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  
 
   มาตรา ๕๕ รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริม 
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค 
การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพด้วย รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมี
มาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

หมวดที่ 5 หน้าที่ของรฐั 
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  มาตรา ๕๖ รัฐต้องจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
ของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพ้ืนฐานของ
กิจการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานของรัฐอันจ าเป็นต่อ การด ารงชีวิตของประชาชนหรือเพ่ือความ
มั่นคงของรัฐ รัฐจะกระท าด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของเอกชนหรือท าให้รัฐเป็นเจ้าของ
น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดมิได้ การจัดหรือด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง รัฐต้องดูแลมิให้มีการเรียกเก็บ ค่าบริการจนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร การน า
สาธารณูปโภคของรัฐไปให้เอกชนด าเนินการทางธุรกิจไม่ว่าด้วยประการใดๆ รัฐต้องได้รับ ประโยชน์
ตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงการลงทุนของรัฐ ประโยชน์ที่รัฐและเอกชนจะได้รับ และ
ค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากประชาชนประกอบกัน 
 

 
 
 มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
ตามหลักธรรมภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้
เกิดเป็น พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะ
บรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 มาตรา ๖๗ รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ในการอุปถัมภ์และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือ มาช้านาน รัฐพึงส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท าลาย 
พระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
มาตรการ หรือกลไกดังกล่าวด้วย 
 มาตรา ๖๙ รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลป
วิทยาการแขนงต่างๆ ให้เกิดความรู้ การพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของสังคม และ
เสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ 
 

หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 
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  มาตรา ๗๙ รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา รัฐสภาจะประชุมร่วมกันหรือ
แยกกัน ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้  
  มาตรา ๘๐ ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรฐัสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธาน 
รัฐสภาในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ ให้ประธานวุฒิสภาท าหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน ในระหว่างที่
ประธานวุฒิสภาต้องท าหน้าที่ประธานรัฐสภาตามวรรคสอง แต่ไม่มีประธานวุฒิสภา และเป็นกรณีที่
เกิดข้ึนในระหว่างไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ให้รองประธานวุฒิสภาท าหน้าที่ประธานรัฐสภา ถ้าไม่มีรอง
ประธานวุฒิสภา ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมากท่ีสุดในขณะนั้นท าหน้าที่ประธานรัฐสภา และให้
ด าเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญ และ
ด าเนินกิจการของรัฐสภา ในกรณี ประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ ประธานรัฐสภาและผู้ท า
หน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ รองประธานรัฐสภามีหน้าที่และ
อ านาจตามรัฐธรรมนูญ และตามท่ีประธานรัฐสภามอบหมาย 
  มาตรา ๘๑ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเป็น 
กฎหมายได้ก็แต่โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔๕  
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติ ที่ได้รับความเห็นชอบของ
รัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ 
 มาตรา ๘๓ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน ดังนี้  
(๑) สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสามร้อยห้าสิบคน  
(๒) สมาชิกซ่ึงมาจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน  
ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้ง หรือ
ประกาศชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย
สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเท่าที่มีอยู่ ในกรณีมีเหตุใดๆ ที่ท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อมีจ านวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบคน ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วย
สมาชิกเท่าที่มีอยู่ 
 มาตรา ๙๕ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าปี  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 

หมวดที่ 7 รัฐสภา 
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(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ผู้
มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขต
เลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร จะขอ
ลงทะเบียน เพ่ือออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ และตามวันเวลา วิธีการ 
และเงื่อนไข ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรก็ได้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควรตามพระราชบัญญัติ
ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจถูกจ ากัดสิทธิบางประการ
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  มาตรา ๙๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
  มาตรา ๙๗ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภา
ผู้แทนราษฎร  
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง  
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลา ติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา 
ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน  
(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย  
(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าห้าปี
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่นอ้ยกว่าห้าปี
การศึกษา  
(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในจังหวัดที่
สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี  
 มาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ  
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔)  
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(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร รับ
เลือกตั้ง  
(๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  
(๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิด อันได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่า
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
(๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน ในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดใน
ความผิด ฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น
เจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน  
(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจากข้าราชการการเมือง  
(๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี  
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ เป็น
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ  
(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
(๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
(๑๘) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม  
  มาตรา ๙๙ อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในระหว่างอายุ
ของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรมิได้ 
 มาตรา ๑๐๐ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
 มาตรา ๑๐๒ เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตรา พระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งท่ัวไปภายในสี่สิบห้าวัน 
นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันเดียวกันทั่ว
ราชอาณาจักรตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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  มาตรา ๑๐๓ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้มี การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งท่ัวไป การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท า
โดยพระราชกฤษฎีกา และให้กระท าได้เพียงครั้งเดียว ในเหตุการณ์เดียวกัน 
ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประกาศก าหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบ
วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ วันเลือกตั้งนั้นต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่ว
ราชอาณาจักร 
 มาตรา ๑๐๗ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง ของ
บุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างาน 
หรือเคยท างานด้านต่างๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท าให้
ประชาชน ซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 
 มาตรา ๑๐๘ สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ ก. คุณสมบัติ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก  
(๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือท างานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี หรือเป็น
ผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
(๔) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท างาน หรือมีความเกี่ยวพันกับพ้ืนที่ที่สมัครตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
 มาตรา ๑๐๙ อายุของวุฒิสภามีก าหนดคราวละห้าปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก สมาชิก
ภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือก เมื่ออายุของ
วุฒิสภาสิ้นสุดลง ให้สมาชิกวฒุิสภาอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี สมาชิกวุฒิสภา
ขึ้นใหม่ 
 มาตรา ๑๓๐ ให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้  
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
(๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
(๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  
(๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
(๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  
(๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง ทาง
การเมือง  
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(๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 
 
 มาตรา ๑๕๘ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้า
คน ประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลัก ความรับผิดชอบร่วมกัน 
นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตาม มาตรา ๑๕๙ 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันหรือไม่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากต าแหน่ง 
  มาตรา ๑๖๐ รฐัมนตรีต้อง 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
(๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ 
(๗) ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงท่ีสุดหรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุกระท าการอันเป็นการต้องห้าม ตามมาตรา ๑๘๖ หรือ
มาตรา ๑๘๗ มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง 
 มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซ่ึง
ต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจง แหล่งที่มา
ของรายได้ที่จะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้  
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ 
ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้
เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่ จะด าเนินการไป
พลางก่อนเพียงเท่าที่จ าเป็นก็ได้ 
 มาตรา ๑๘๐ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน ต าแหน่ง
ปลัดกระทรวง อธิบดีและเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีท่ีพ้นจากต าแหน่งเพราะ
ความตาย เกษียณอายุ หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ 

หมวดที่ 8 คณะรัฐมนตร ี
 
 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/
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 มาตรา ๑๘๓ เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนขององคมนตรี ประธานและ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ให้ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
บ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนขององคมนตรีซึ่งพ้นจากต าแหน่ง ให้ก าหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา 
 

 
 
 มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง  
(๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมี
ลักษณะ เป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็น คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่วาโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ 
นอกเหนือไปจากท่ีหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจ 
การงานปกติ  
(๔) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซง การใช้สิทธิ
หรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีท่ี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ 
หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภารับหรือด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
 

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

หมวดที่ 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 
 

หมวดที่ 10 ศาล 
 
 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
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 มาตรา ๑๙๔ ศาลยุติธรรมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีท่ีรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลอ่ืน การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของศาล
ยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 มาตรา ๑๙๗ ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้
อ านาจ ทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการด าเนินกิจการทางปกครอง ทั้งนี้ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น  
อ านาจศาลปกครองตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อ านาจ 
โดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้น ๆ การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการด าเนินงานของ
ศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 มาตรา ๑๙๙ ศาลทหารมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระท าความผิดเป็นบุคคล 
ซึ่งอยู่ในอ านาจศาลทหารและคดีอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และ
การด าเนินงานของศาลทหาร ตลอดจนการแต่งตั้งและการให้ตุลาการ ศาลทหารพ้นจากต าแหน่ง ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

 
 
 มาตรา ๒๐๐ ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวนเก้าคน ซ่ึง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล 
(๑) ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกามาแล้ว ไม่
น้อยกว่าสามปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสามคน  
(๒) ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดซ่ึงด ารงต าแหนง่ไม่ต่ ากว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดมาแล้ว ไม่
น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จ านวนสองคน  
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทาง
วิชาการ เป็นที่ประจักษ์ จ านวนหนึ่งคน  
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒสิาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้ด ารง ต าแหน่ง
หรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ จ านวนหนึ่งคน  
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งได้รับการสรรหาจากผู้รับหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอัยการสูงสุดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
จ านวนสองคน ในกรณีไม่อาจเลือกผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาตาม  
(๑) ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจะเลือกบุคคล จากผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาในศาลฎีกา
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก็ได้ การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับถึงวันที่ได้รับการคัดเลือกหรือวัน

หมวดที่ 11 ศาลรัฐธรรมนูญ 
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สมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี ในกรณีจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการสรรหาจะ
ประกาศลดระยะเวลา ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองลงก็ได้ แต่จะลดลงเหลือน้อยกว่าสองปีมิได้ 
 

 
 
 มาตรา ๒๒๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคนซ่ึง
พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากบุคคลดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการ การ
เลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้รับการสรร
หา จากคณะกรรมการสรรหา จ านวนห้าคน 
(๒) ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
และเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา หรือต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลา 
ไม่น้อยกว่าห้าปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกา จ านวนสองคน ผู้ซึ่งจะได้รับการ
สรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งตาม (๑) ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๒ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ 
(๗) หรือเป็นผู้ท างานหรือเคยท างานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่ายี่สิบปี ทั้งนี้ 
ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด 
 มาตรา ๒๒๓ กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 มาตรา ๒๒๘ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนสามคนซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตาม
ค าแนะน า ของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้อง
เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เก่ียวกับ
การบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่ากรมตามท่ีคณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด โดยต้อง ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จ านวนสองคน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการด าเนิน
กิจการ อันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี จ านวนหนึ่งคน 
 มาตรา ๒๒๙ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 มาตรา ๒๓๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วย 
กรรมการจ านวนเก้าคน ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับ
การสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหา ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ การบริหาร
ราชการแผ่นดิน หรือการอ่ืนใดอันเป็น ประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และต้องมี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ด้วย  

หมวดที่ 12 องค์กรอิสระ 
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(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 
ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง หรืออธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
(๒) รับราชการหรือเคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า 
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
(๓) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่เปน็
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  
(๔) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว ไม่
น้อยกว่าห้าปี และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์  
(๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพ 
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการ
รับรอง การประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 
(๖) เป็นผู้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี 
หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจ ากัดมาแล้ว ไม่
น้อยกว่าสิบปี  
(๗) เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี การนับระยะเวลา
ตามวรรคสอง ให้นับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อหรือวันสมัครเข้ารับการสรรหา แล้วแต่กรณี  
 มาตรา ๒๓๓ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ด
ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ในระหว่างที่
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้ง
กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ เว้นแต่จะมีกรรมการ
เหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน 
 มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซ่ึง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการ
สรรหา 
 มาตรา ๒๓๙ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
 มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซ่ึง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ ทรง
แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
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 มาตรา ๒๔๘ องค์กรอัยการมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม 
และปราศจากอคติทั้งปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นค าสั่งทางปกครอง 
 

 
 
 มาตรา ๒๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑ ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่ง การ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวน
และความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน 
 มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ 
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 มาตรา ๒๕๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้ง
หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือในกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะ
ให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนด้วย ทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องค านึงถึงเจตนารมณ์ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 
 

 
 
 มาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได 
 มาตรา ๒๕๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕๕ การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ให้กระท าได้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 

หมวดที่ 13 องค์กรอัยการ 
 
 

หมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

หมวดที่ 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
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 มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้  
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา ด้านจิตใจ 
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า  
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาตรา ๒๕๘ ให้ด าเนินการปฏิรูป
ประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้  
ก. ด้านการเมือง  
(๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการ
ตรวจสอบ การใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้
ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 
(๒) ให้การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพื่อให้ พรรค
การเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มี
กระบวนการ ให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมือง และการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม
จริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
(๓) มีกลไกท่ีก าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบาย ที่มิได้
วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 
(๔) มีกลไกที่ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
รับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
(๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
(๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดท า
บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวก ให้แก่
ประชาชน  
(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็น ระบบ
ข้อมูลเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน  

หมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ 
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(๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคน ภาครัฐ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของ 
หน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน  
(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ
อย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดย
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการ 
คุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา  
(๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมี
กลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน  
ค. ด้านกฎหมาย  
(๑) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับ อยู่ก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้อง กับหลัก
สากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็น 
เพ่ือให้การท างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน เกนิ
ความจ าเป็น เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบ วิชาชีพ
กฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย  
(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูล
กฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย  
(๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม  
(๑) ให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพ่ือให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ รวมตลอดท้ังการสร้างกลไกเพ่ือให้มีการบังคับการตามกฎหมาย อย่าง
เคร่งครัดเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม  
(๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน 
กับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวน และพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งก าหนดให้การสอบสวนต้องใช้
ประโยชน์จาก นิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่
มีอิสระจากกัน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก  
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(๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ให้
มุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว  
(๔) ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ หน้าที่ 
อ านาจ และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคล ของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณาบ าเหน็จ
ความชอบตามระบบคุณธรรม ที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องค านึงถึงอาวุโส
และความรู้ความสามารถประกอบกัน เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ 
ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
จ. ด้านการศึกษา  
(๑) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตาม
มาตรา ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
(๒) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่ง
ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
(๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มี
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ 
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของ ผู้ประกอบวิชาชีพครู 
(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชาติ และระดับพ้ืนที่  
ฉ. ด้านเศรษฐกิจ  
(๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือให้ประเทศชาติ และ
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ อย่างยั่งยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
(๒) สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการน าความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
(๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เพ่ิมพูนรายได้ของรัฐ ด้านต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดท าและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และ
สัมฤทธิผล  
(๔) สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถ ในการแข่งขัน
อย่างเหมาะสม และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพ่ือสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งสร้างกลไกเพ่ิมโอกาสในการท างานและการประกอบอาชีพของประชาชน  
ช. ด้านอ่ืน ๆ 
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(๑) ให้มรีะบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืน โดยค านึงถึงความ
ต้องการใช้น้ าในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ประกอบ
กัน  
(๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ และการถือ
ครองที่ดินทั้งประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิ ครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ  
(๓) จัดให้มีระบบจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ได้  
(๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ และ
การเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน  
(๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วน ที่เหมาะสม 
มาตรา ๒๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการ จัดท า
แผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
การวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้เริ่ม
ด าเนินการปฏิรูป ในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุ ในระยะเวลาห้าปี 
 

 
 
 บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๒ ให้คณะองคมนตรีซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  
 มาตรา ๒๖๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ยังคงท าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ท าหน้าที่เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
 
 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
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 ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นปีที่ ๔๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายอานันท์ ปันยารชุน (นายกรัฐมนตรี) 
 ส่วนที่ ๑ มี 7 หมวด 
 ส่วนที่ 2 มี 2 หมวด 1 บทเฉพาะกาล  

ส่วนที่ ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

หมวดที่ 1 การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
หมวดที่ 2 การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 
หมวดที่ 3 การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
หมวดที่ 4 การจัดระเบียบราชการในกรม 
หมวดที่ 5 การปฏิบัติราชการแทน 
หมวดที่ 6 การรักษาราชการแทน 
หมวดที่ 7 การบริหารราชการในต่างประเทศ 

ส่วนที่ ๒ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

หมวดที่ 1 จังหวัด 
หมวดที่ 2 อ าเภอ 

ส่วนที่ ๓ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ ๔ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

บทเฉพาะกาล 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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  มาตรา ๑ เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔”  
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๔ ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้  

(๑) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง  
(๒) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค  
(๓) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 มาตรา ๕ การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้ก าหนด
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น ๆ ไว้ด้วย  
การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงต าแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ส่วนที่ ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

 มาตรา ๗ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังนี้  
(๑) ส านักนายกรัฐมนตรี  
(๒) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง  
(๓) ทบวง ซึ่งสังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(๔) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกดัหรือไม่สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง  
สานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง  

ส่วนราชการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 มาตรา ๘ การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็น
พระราชบัญญัติ การจัดตั้งทบวงโดยให้สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้ระบุการสังกัดไว้
ในพระราชบัญญัติด้วย 
 มาตรา ๘ ตรี๕ การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และใน
กรณีท่ีชื่อต าแหน่งของข้าราชการในส่วนราชการนั้นเปลี่ยนไปให้ระบุการเปลี่ยนชื่อไว้ในพระราช
กฤษฎีกาด้วย 
 มาตรา ๘ จัตวา๖ การยุบส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
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 มาตรา ๙ การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้ส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรีบรรดาที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นกรม 
 มาตรา ๑๑ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(๑) ก ากับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทา
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจาเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบาย
หรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น  
(๒) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีก ากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหนึ่งหรือ
หลายกระทรวงหรือทบวง 
(๓) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม  
(๔) สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทาง
สังกัดเดิม ให้ได้รับเงินเดือนในสานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันที่ไม่สูงกว่าเดิม  
(๕) แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดารงต าแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง 
กรมหนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่านี้ให้ข้าราชการซึ่งได้รับ
แต่งตั้งมีฐานะเสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาดารงต าแหน่งนั้นทุก
ประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตัง้ข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี  
(๖) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 
หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ และก าหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง  
(๗) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในส านักนายกรัฐมนตรี  
(๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน  
(๙) ด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย  
ระเบียบตาม (๘) เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

หมวดที่ 1 การจัดระเบยีบราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
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 มาตรา ๑๒ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม แต่มิได้สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
 มาตรา ๑๓ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรบัผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้น
ตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการและจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้  
ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการ
การเมือง และให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 มาตรา ๑๔ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
รัฐสภา และราชการในพระองค์ มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการด้วยก็ได้  
ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 มาตรา ๑๖ ส านักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ให้มีปลัดสานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักนายกรัฐมนตรี ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของส านักนายกรัฐมนตรี และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วน
ราชการในสานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีก าหนดรวมทั้งกากับ เร่งรัด 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสานักนายกรัฐมนตรี  
(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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 มาตรา ๑๘ ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้  

(๑) ส านักงานรัฐมนตรี  
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง  
(๓) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เว้นแต่บางกระทรวงเห็นว่าไม่มีความจ าเป็น

จะไม่แยกส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกรมก็ได้  
ให้ส่วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม 
 มาตรา ๒๑ ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการ ก ากับการท างานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัดติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง  

(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี  
(๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของส านักงานปลัดกระทรวง ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะให้มี
รองปลัดกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได 
 มาตรา ๒๒ ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการ
รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 
 
 
 
 

หมวดที่ 2 การจัดระเบยีบราชการในกระทรวงหรือทบวง 
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 มาตรา ๒๕ ราชการส่วนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไม่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็น
กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง จะจัดตั้งเป็นทบวงสังกัดสานักนายกรัฐมนตรีหรือ
กระทรวง เพื่อให้มีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของทบวงก็ได้ และให้จัดระเบียบราชการในทบวงดังนี้  

(๑) ส านักงานรัฐมนตรี  
(๒) ส านักงานปลัดทบวง  
(๓) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เว้นแต่บางทบวงซึ่งเห็นว่าไม่มีความจาเป็น

จะไม่แยกส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกรมก็ได้  
ให้ส่วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม 
 มาตรา ๒๘ ทบวง นอกจากมีรัฐมนตรีว่าการทบวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง ให้มีปลัด
ทบวงคนหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในทบวง ก าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
ทบวง และล าดับความส าคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไป
ตามนโยบายที่รัฐมนตรีก าหนด รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในทบวง  
(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี 
 มาตรา ๒๙ ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการ
รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการทบวง และจัดให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 
ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ
รัฐมนตรีก็ได้ 
 มาตรา ๓๐ ส านักงานปลัดทบวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของทบวง และ
ราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดทบวงโดยเฉพาะ 
รวมทั้งกากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง
และแผนการปฏิบัติราชการของทบวง 

หมวดที่ 3 การจดัระเบยีบราชการในทบวงซึ่งสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
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 มาตรา ๓๑ กรมซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงอาจแบ่งส่วน
ราชการดังนี้  

(๑) ส านักงานเลขานุการกรม  
(๒) กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง เว้นแต่บางกรมเห็นว่าไม่มีความจาเป็นจะไม่

แยกส่วนราชการตั้งข้ึนเป็นกองก็ได้  
กรมใดมีความจาเป็น จะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได้  
ส าหรับส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับราชการของต ารวจก็ได้ 
 มาตรา ๓๒ กรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการของกรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของกรมนั้น  
ในกรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรม
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงและใน
กรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนก าหนดอ านาจหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อ านาจและการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้ค านึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ และนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ด้วย ในกรมหนึ่งจะให้มีรองอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากอธิบดีและช่วยอธิบดี
ปฏิบัติราชการ ก็ได้  
รองอธิบดีมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีอธิบดีก าหนดหรือมอบหมาย 
 มาตรา ๓๔ กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ออกเป็น
เขตเพ่ือให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจาเขตแล้วแต่จะเรียกชื่อเพ่ือปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได้  
หัวหน้าส่วนราชการประจาเขตมีอ านาจหน้าที่เป็นผู้รับนโยบายและคาสั่งจากกระทรวง ทบวง กรม 
มาปฏิบัติงานทางวิชาการ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจาสานักงานเขตซึ่งสังกัดกระทรวง 
ทบวง กรมนั้น  
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การแบ่งเขตและการปกครองบังคับบัญชาของต ารวจซึ่งได้ก าหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา 

หมวดที่ 4 การจัดระเบยีบราชการในกรม 
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 มาตรา ๓๘ อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการ
อ่ืนที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบ
อ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบอ านาจให้ผู้ดารงต าแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกันหรือ
ส่วนราชการอื่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในพระราชกฤษฎีกา 
การมอบอ านาจให้ท าเป็นหนังสือ 
 มาตรา ๔๐ ในการมอบอ านาจ ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของต าแหน่ง
ของผู้รับมอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจตามวัตถุประสงค์ของ
การมอบอ านาจดังกล่าว  
เมื่อได้มอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่กากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับมอบอ านาจ และให้มีอ านาจแนะนาหรือแก้ไขการปฏบิัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 
 

 
 
 มาตรา ๔๑ ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคน
ใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
  มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงหลายคน ให้คณะรัฐมนตรี 
มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน  
ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิบดี
เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองอธิบดีหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่ง

หมวดที่ 5 การปฏิบัติราชการแทน 
 

หมวดที่ 6 การรักษาราชการแทน 
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เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกรมซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่
ต าแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าข้ึนไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ถ้านายกรัฐมนตรี
สาหรับส านักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้ง
ข้าราชการคนใดคนหนึ่งซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการ
แทนก็ได้  
ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้อธิบดีจะแต่งตั้ง
ข้าราชการในกรมซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งหัวหน้ากอง
หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  
ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ รอง
เลขาธิการ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง
หรืออธิบดี ในส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๙ การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนอ านาจ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง ปลัด
ทบวง อธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิบดี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการอื่นเป็น
ผู้รักษาราชการแทนตามอ านาจหน้าที่ท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย  
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจาก
ความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่  
 มาตรา ๕๐ ความในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับแก่ราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับทหาร 
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 มาตรา ๕๐/๑๓๖ ในหมวดนี้  
“คณะผู้แทน” หมายความว่า บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหารประจา
การในต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงต าแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ 
สถานกงสุล สถานรองกงสุล ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนและ
ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนถาวรไทยประจา
องค์การระหว่างประเทศ  
“หัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้ดารงต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ในกรณี
ของคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่วน
ราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การระหว่างประเทศ  
“รองหัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน ในกรณีของคณะผู้แทน
ถาวรไทยประจาองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่าข้าราชการสังกัดส่วนราชการ ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในลักษณะเดียวกัน 
 มาตรา ๕๐/๒๓๗ ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจากนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติ
ราชการในต่างประเทศ และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน และจะให้มีรองหัวหน้า
คณะผู้แทนเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนก็ได้  
การสั่ง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่อบุคคลในคณะผู้แทนให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
หัวหน้าคณะผู้แทนอาจมอบอ านาจให้บุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

หมวดที่ 7 การบริหารราชการในต่างประเทศ 
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 มาตรา ๕๐/๔๓๙ หัวหน้าคณะผู้แทนมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้  

(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่

นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  
(๓) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่มิใช่บุคคลในคณะ

ผู้แทนซึ่งประจาอยู่ในประเทศที่ตนมีอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  

(๔) รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลตาม (๓) 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการต้นสังกัดเกี่ยวกับการแต่งตั้งและการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

ส่วนที่ ๒ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

 
 มาตรา ๕๑ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดังนี้  

(๑) จังหวัด  
(๒) อ าเภอ 
 

 
 
 มาตรา ๕๒ ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อ าเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ  
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
ยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ในกรณีนี้ ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 มาตรา ๕๒/๑๔๓ ให้จังหวัดมีอ านาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้  

(๑) น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
(๒) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย

และเป็นธรรมในสังคม  
(๓) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส 

เพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง  
(๔) จัดให้มกีารบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมี
คุณภาพ  

หมวดที่ 1 จังหวัด 
 



 

 

ภาค ก (วิชาวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) เล่ม 1                                              

 
คูม่อืเตรยีมสอบ  34 

 

(๕) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อม
ที่จะด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม  
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
มอบหมาย หรือที่มีกฎหมายก าหนด  
 มาตรา ๕๓/๑๔๖ ให้จังหวัดจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด  
ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทาการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด 
รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
 มาตรา ๕๔ ในจังหวัดหนึ่ง ให้มผีู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจาก
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้
เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซ่ึง
ปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอาเภอ และ
จะให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผูบ้ังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วน
ภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา ๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้  
(๑) บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด  
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรี
สั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  
(๓) บริหารราชการตามคาแนะน าและค าชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี  
(๔) ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจ าอยู่ใน
จังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสานักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือยับยั้งการกระทาใด ๆ ของข้าราชการใน
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จังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรมมติของคณะรัฐมนตรี 
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เก่ียวข้อง 
(๕) ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการฝ่ายอัยการ 
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสานักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู 
ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัด
ภัยพิบัติสาธารณะ  
(๖) เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณต่อสานัก
งบประมาณตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ  
(๗) ก ากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  
(๘) ก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอ านาจท า
รายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ  
(๙) บรรจุ แต่งตั้ง ให้บ าเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และ
ตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 
 

 
 
 มาตรา ๖๑ ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอ าเภอ  
การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอ าเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๖๒ ในอ าเภอหนึ่ง มีนายอ าเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดา
ข้าราชการในอ าเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ าเภอ นายอ าเภอสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  
บรรดาอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอ าเภอหรือนายอ าเภอซึ่งกฎหมายก าหนดให้
กรมการอ าเภอและนายอ าเภอมีอยู่ ให้โอนไปเป็นอ านาจและหน้าที่ของนายอ าเภอ 
 มาตรา ๖๕ นายอ าเภอมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้  
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายใดมิได้บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอที่จะต้อง
รักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย  
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรี
สั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  
(๓) บริหารราชการตามค าแนะน าและค าชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีหน้าที่ตรวจการอื่น
ซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ในเมื่อไม่

หมวดที่ 2 อ าเภอ 
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ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรอืค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอ าเภอตามกฎหมาย 
 

ส่วนที่ ๓ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 มาตรา ๖๙ ท้องถิ่นใดท่ีเห็นสมควรจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิ่นให้จัดระเบียบการ
ปกครองเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  
 มาตรา ๗๐ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(๒) เทศบาล  
(๓) สุขาภิบาล  
(๔) ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด 
 

ส่วนที่ ๔ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชก าหนด 

 มาตรา ๗๑/๑๕๖ ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ร.” 
ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
รัฐมนตรีหนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีก าหนดเป็นรองประธาน ผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบคน ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางด้านนิติศาสตร ์เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ 
การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองค์การ และสังคมวิทยาอย่างน้อย
ด้านละหนึ่งคน  
ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผล คณะรัฐมนตรีจะก าหนดให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนต้องทางานเต็มเวลาก็ได้๕๗  
เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง  
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอโดย
วิธีการสรรหา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 มาตรา ๗๑/๓๕๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงต าแหน่งคราวละส่ีปี ผู้ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 มาตรา ๗๑/๑๐๖๖ ก.พ.ร. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงาน
ของรัฐอย่างอ่ืน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทาง
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คุณธรรมและจริยธรรม ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอ่ืน ให้เป็นไปตามมาตรา ๓/๑ โดยจะ
เสนอแนะให้มีการก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการก็ได้  

(๒) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มิได้อยู่ในก ากับของราชการฝ่าย
บริหารตามที่หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ  

(๓) รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการด าเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในมาตรา ๓/๑  

(๔) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม 
การโอน การยุบเลิก การก าหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การก าหนดอ านาจหน้าที่ และการแบ่งส่วน
ราชการภายในของส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอ่ืน 

(๕) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้  

(๖) ด าเนินการให้มีการชี้แจงท าความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและ
ประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการฝึกอบรม 

(๗) ติดตาม ประเมินผล และแนะน าเพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และ
รายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ  

(๘) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดท้ังก าหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เป็นปัญหา 
มติของคณะกรรมการตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตาม
กฎหมาย  

(๙) เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา  
(๑๐) จัดท ารายงานประจาปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่าง

อ่ืนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  
(๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ 

ตามท่ีมอบหมาย และจะก าหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนด้วยก็ได้  
(๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

 
 
 มาตรา ๗๒ ค าว่า “ทบวงการเมือง” ตามกฎหมายอื่นที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้หมายความถึงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี  

บทเฉพาะกาล 
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 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐       เป็นปีที่ ๕๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
 [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒] 
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ  (นายกรัฐมนตรี) 
 มีผลบังคับใช้วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มี 6 หมวด 89 มาตรา  1 บทเฉพาะกาล 
 
หมวด ๑ บททั่วไป 
หมวด ๒ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หมวด ๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หมวด ๔ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หมวด ๕ การงบประมาณและการคลัง 
หมวด ๖ การก ากับดูแล 
บทเฉพาะกาล 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม ของ
รัฐสภาดังต่อไปนี้  

 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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   มาตรา ๑ เรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐” 
   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
   มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้  
“จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
“อ าเภอ” หมายความว่า อ าเภอตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและให้
หมายความรวมถึงกิ่งอ าเภอด้วย  
“ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” หมายความว่า ข้าราชการที่ปฏิบัติกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและได้รับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและต าแหน่งในงบประมาณที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก าหนดขึ้น  
“ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมือง
พัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  
“ข้อบัญญัต”ิ หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
   มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

 
 
   มาตรา ๗ ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น 
   มาตรา ๘ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่เขตจังหวัด  
 

หมวด ๑ บทท่ัวไป 
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   มาตรา ๙ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว 
จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รอง
ผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเกณฑ์จ านวนราษฎรแต่ละจังหวัด ตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง  
จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน  
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยี่สิบสี่คน  
จังหวัดใดมีราษฎรเกิน ห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน  
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบคน  
จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านคนแตไ่ม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน  
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบหกคน  
จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคนแตไ่ม่เกินสองล้านคน  
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบสองคน  
จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป  
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบแปดคน 
   มาตรา ๑๐ อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง  
   มาตรา ๑๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสอง
คน  
   มาตรา ๑๘ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ด ารงต าแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   มาตรา ๑๙ เมื่อต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วน

หมวด ๒ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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จังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 
   มาตรา ๒๒ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าหนดสมัยประชุมสามัญให้มีก าหนดสี่สิบห้าวัน  
 

 
 
   มาตรา ๓๕ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งซ่ึงมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
   มาตรา ๓๕/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รอง
ผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง 
   มาตรา ๓๕/๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และมี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
   มาตรา ๓๕/๕ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย 
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

หมวด ๓ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 
   มาตรา ๓๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  
ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 

 
 
   มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้  
(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
(๒) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
(๓) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
(๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๖) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ 
เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๗ ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(๘) จัดท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(๙) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๔ อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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   มาตรา ๕๘ งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ท าเป็นข้อบัญญัติถ้า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วนั้นไปพลางก่อน 
งบประมาณรายจ่ายจะมีได้เฉพาะในเรื่อง ดังต่อไปนี้  
(๑) กิจการที่ระบุไว้ในมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ 
(๒) กิจการอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
   มาตรา ๕๙ ถ้าในปีใดจ านวนเงินที่ได้อนุมัติไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณไม่พอส าหรับการใช้จ่ายประจ าปีหรือมีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้น
ใหม่ ในระหว่างปี ให้ท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
   มาตรา ๖๐ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และ
ผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้สภาต าบลตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด  
   มาตรา ๖๑ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้จัดสรร
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
   มาตรา ๖๒ ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้ส่งมอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละห้าของภาษีท่ีจัดเก็บได้ 
   มาตรา ๖๓ ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตาม
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ที่ได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดใดให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง   มาตรา ๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
(๑) น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็น
เชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามันและกิโลกรัมละ
ไม่เกินสิบสตางค์ส าหรับก๊าซปิโตรเลียม  
(๒) ยาสูบ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 
ราคาจ าหน่ายที่เพ่ิมขึ้นตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดราคา
สินค้าและป้องกันการผูกขาด 

หมวด ๕ การงบประมาณและการคลัง 
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   มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือ
ทุกประเภทส าหรับในพ้ืนที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
ในการเสียภาษีอากรตามมาตรานี้เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง 
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น 
   มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาษีอากรตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้  
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ 
(๓) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(๔) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๕) รายได้จากการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(๖) พันธบัตรหรือเงินกู้ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้  
(๗) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
(๘) เงินอุดหนุนหรือรายได้อ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
(๙) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(๑๐) รายได้อ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   มาตรา ๗๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินตอบแทนอ่ืนๆ 
(๔) ค่าใช้สอย  
(๕) ค่าวัสดุ  
(๖) ค่าครุภัณฑ์  
(๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ 
(๘) เงินอุดหนุน  
(๙) รายจ่ายอื่นใดตามท่ีมีข้อผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวง มหาดไทย
ก าหนดไว้  
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   มาตรา ๗๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ เพื่อการนี้ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด มีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชี้แจงแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติการในทางที่
อาจน ามาซึ่งความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกล่าวไว้เป็น
การชั่วคราวได้ แล้วให้รายงานรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ออกค าสั่ง 
   มาตรา ๗๙ ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ละเลยไม่
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะด าเนินการสอบสวนก็ได้ 
ถ้าหากผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี
พฤติการณ์เช่นนั้นจริง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอให้รัฐมนตรีใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด  
 

 
 
   มาตรา ๘๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีมีอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้  
   มาตรา ๘๒ ให้สภาจังหวัดท่ีมีอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้  
 
 
 
 
 
 

หมวด ๖ การก ากับดแูล 

บทเฉพาะกาล 
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 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖             เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ป.พิบูลสงคราม (นายกรัฐมนตรี) 
 มีผลบังคับใช้วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มี ทั้งหมด ๗ ส่วน  
ส่วนที่ ๑  การจัดตั้งเทศบาล 
ส่วนที่ ๒  องค์การเทศบาล 
บทที่ ๑   สภาเทศบาล 
บทที่ ๒   คณะเทศมนตรี(ยกเลิก) 
บทที่ ๒   ทวินายกเทศมนตรี 
ส่วนที่ ๓  หน้าที่ของเทศบาล 
บทที่ ๑   เทศบาลต าบล 
บทที่ ๒   เทศบาลเมือง 
บทที่ ๓   เทศบาลนคร 
บทที่ ๔  สหการ 
ส่วนที่ ๔  เทศบัญญัติ 
ส่วนที่ ๕ การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล 
ส่วนที่ ๖ การควบคุมเทศบาล 
ส่วนที่ ๗ คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล 
บทเฉพาะกาล 
การรักษาพระราชบัญญัติ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเทศบาลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา
ผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 

 

พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ 
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 มาตรา ๗ เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นนั้นๆ เป็น
เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
 มาตรา ๘ เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็น
เทศบาล 
 มาตรา ๑๑ เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหม่ืนคนขึ้นไป ทั้งมี
รายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้ และซ่ึงมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ยกฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขต
ของเทศบาลไว้ด้วย 
มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการ
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระท าโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 

 
 
 มาตรา ๑๔ องค์การเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 
[มาตรา ๑๔ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]  
 

บทที่ ๑ 
สภาเทศบาล 

 มาตรา ๑๕ สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจ านวน
ดังต่อไปนี้ 
(๑) สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบสองคน 
(๒) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบแปดคน 
(๓) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนยี่สิบสี่คน 
 มาตรา ๑๖ สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในต าแหน่งได้คราวละส่ีปีนับแต่วันเลือกตั้ง  
 มาตรา ๒๔ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 

ส่วนที่ ๑  การจดัตั้งเทศบาล 
 

ส่วนที่ ๒  องค์การเทศบาล 
 



 

 

ภาค ก (วิชาวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) เล่ม 1                                              

 
คูม่อืเตรยีมสอบ  48 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจ านวนแล้ว และให้ที่ประชุม
เลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 
 มาตรา ๓๒ สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภา
เทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภา
เทศบาล เพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภา
เทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล  

บทที่ ๒ 
คณะเทศมนตรี(ยกเลิก) 

บทที่ ๒ ทวิ 
นายกเทศมนตรี 

 มาตรา ๔๘ ทวิ ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 มาตรา ๔๘ เบญจ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รอง
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับ
สมัครเลือกตั้ง 
(๔) เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากกระท าการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 มาตรา ๔๘ สัตต ให้นายกเทศมนตรีด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งคราวละส่ีปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้  
 มาตรา ๔๘ อัฏฐ นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็น
ผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
(๑) เทศบาลต าบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน 
(๒) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน 
(๓) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสี่คน 
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 มาตรา ๔๘ เอกาทศ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี หรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย 
มีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 มาตรา ๔๘ เตรส นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย 
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี 
(๔) วางระเบียบเพ่ือให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
 มาตรา ๔๘ อัฏฐารส เทศบาลแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักปลัดเทศบาล 
(๒) ส่วนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงมหาดไทยการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอ่ืนตามวรรค
หนึ่งให้เป็นไปตามทีน่ายกเทศมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ ให้มีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
เทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาล ให้เป็นไป
ตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 มาตรา ๔๘ วีสติ อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีให้
เป็นไปตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
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บทที่ ๑ 
เทศบาลต าบล 

 มาตรา ๔๙ (ยกเลิก) 
[มาตรา ๔๙ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
 มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) หน้าที่อื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
 มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๖) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๙) เทศพาณิชย์ 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๓  หน้าที่ของเทศบาล 
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บทที่ ๒ 

เทศบาลเมือง 
 มาตรา ๕๒ (ยกเลิก) 
[มาตรา ๕๒ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(๑) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๕๐ 
(๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
(๕) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๖) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
 มาตรา ๕๔ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(๔) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(๕) ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
(๖) ให้มีการสาธารณูปการ 
(๗) จัดท ากิจการซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข 
(๘) จัดตั้งและบ ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
(๙) ให้มีและบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬาและพลศึกษา 
(๑๐) ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๑) ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 
(๑๒) เทศพาณิชย์ 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ภาค ก (วิชาวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) เล่ม 1                                              

 
คูม่อืเตรยีมสอบ  52 

 

บทที่ ๓ 
เทศบาลนคร 

 มาตรา ๕๕ (ยกเลิก) 
[มาตรา ๕๕ ยกเลิก โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๓] 
 มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
(๑) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๕๓ 
(๒) ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
(๓) กิจการอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 
(๔) การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น 
(๕) จัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
(๖) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
(๗) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
(๘) การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว 

บทที่ ๔ 
สหการ 

 มาตรา ๕๘ ถ้ามกีิจการใดอันอยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปท่ีจะ
ร่วมกันท าเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเรียกว่าสหการ มีสภาพเป็น
ทบวงการเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยผู้แทนของเทศบาลที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย 
การจัดตั้งสหการจะท าได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้ก าหนดชื่อ อ านาจหน้าที่ และ
ระเบียบการด าเนินงานไว้ 
การยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยก าหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย 
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 มาตรา ๖๐ เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอ านาจตราเทศบัญญัติ 
ในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนด เกินกว่า
หนึ่งพันบาท 
 
 มาตรา ๖๑ ตรี ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงร่างเทศพาณิชย์ หรือร่างเทศ
บัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเกี่ยวกับภาษี
อากร 
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเทศบาล 
(๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน หรือการใช้เงินกู้ 
(๓) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
(๔) การจ้างและการพัสดุ 
ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างเทศบัญญัติใดเป็นร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินที่จะต้องมีค ารับรองของ
นายกเทศมนตรี ให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้วินิจฉัย 
 มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบดัวยกับร่างเทศบัญญัติใด
ในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธานสภา
เทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าว 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔  เทศบัญญัต ิ
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 มาตรา ๖๕ งบประมาณประจ าปีของเทศบาลต้องตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ ถ้าเทศบัญญัติ
งบประมาณออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลาง 
ถ้าในปีใดจ านวนเงินซึ่งได้อนุญาตไว้ตามงบประมาณปรากฏว่าไม่พอส าหรับการใช้จ่ายประจ าปี ก็ดี 
หรือมีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งรายรับหรือรายจ่ายขึ้นใหม่ในระหว่างปีก็ดี ให้ตราขึ้นเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณเพ่ิมเติม 
 มาตรา ๖๖ เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
(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) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(๙) รายได้อ่ืนใดตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว 
[มาตรา ๖๖ แก้ไข โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๘] 
 มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินตอบแทนอ่ืนๆ 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมาย หรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ 
 มาตรา ๗๐ โดยปกติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การ
บัญชี หรือการเงินอ่ืนๆ ของเทศบาลปีละครั้ง 
 

ส่วนที่ ๕ การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล 
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 มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน า
ตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมา
ตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ 
ให้นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น ให้
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าที่ชี้แจงแนะน า
ตักเตือนเทศบาลต าบล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมา
ตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ 
 
 มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือ
สวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือมีความ
ประพฤติในทางจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ให้เสนอ
ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากต าแหน่งก็ได้ ค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด 
 มาตรา ๗๕ ในเมื่อเห็นจ าเป็นที่จะให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย
โดยตรง ก็ให้ท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาให้เทศบาลใดอยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทย ตามความใน
วรรคก่อน บรรดาอ านาจและหน้าที่ของนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับเทศบาลนั้น 
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
 

 
 
 มาตรา ๗๕ ทวิ ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นประธาน อธิบดีกรมมหาดไทย อธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรมต ารวจ  
อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย 
ผู้อ านวยการส านัก งบประมาณ ผู้อ านวยการส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมมหาดไทย เป็น

ส่วนที่ ๖ การควบคุมเทศบาล 
 

ส่วนที่ ๗ คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล 
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กรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอีกไม่เกินห้า
คนให้ผู้อ านวยการส่วนการปกครองท้องถิ่นกรมมหาดไทย เป็นเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษา
การเทศบาลให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา และเสนอข้อแนะน าแก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับกิจการเทศบาลโดยทั่วไป 
 มาตรา ๗๕ ตรี กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอยู่
ในต าแหน่งคราวละส่ีปี 
กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
 

 
 
  มาตรา ๗๖ ให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีแห่งเทศบาลที่ได้จัดตั้งอยู่แล้วในวัน
ใช้พระราชบัญญัตินี้พ้นจากต าแหน่ง และให้ด าเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ใหม่ภายในก าหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ แต่ให้คณะเทศมนตรีที่พ้นจาก
ต าแหน่งด าเนินกิจการในหน้าที่ของคณะเทศมนตรีต่อไปจนกว่าคณะเทศมนตรีที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้า
รับหน้าที่ เว้นแต่เทศบาลใดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานเท่าจ านวน
คณะเทศมนตรีแห่งเทศบาลนั้นเข้าด าเนินกิจการแทนก็ให้คณะเทศมนตรีนั้นพ้นจากหน้าที่ 

 
 
   มาตรา ๗๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวงหรือระเบียบข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

การรักษาพระราชบัญญัติ 
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 ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗   เป็นปีที ่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 

ส่วนที่ ๑ สมาชิกสภาต าบล 
ส่วนที่ ๒ อ านาจหน้าที่ของสภาต าบล 
ส่วนที่ ๓ รายได้และรายจ่ายของสภาต าบล 
ส่วนที่ ๔ การก ากับดูแลสภาต าบล 

หมวด ๒ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่วนที่ ๑ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่วนที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่วนที่ ๔ รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่วนที่ ๕ การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 

บทเฉพาะกาล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของต าบล 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗ 
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   มาตรา ๑ เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗” 
   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
   มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
   มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“นายอ าเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอด้วย 
“ต าบล” หมายความว่า ต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ท่ีอยู่นอกเขตหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และในกรณีที่ต าบลใดมีพ้ืนที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึงเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
   มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

 
 

 มาตรา ๖ ในต าบลหนึ่งให้มีสภาต าบลสภาหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้สภาต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 

ส่วนที่ ๑ 
สมาชิกสภาต าบล 

 มาตรา ๗ สภาต าบลประกอบด้วยสมาชิกโดยต าแหน่งได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้าน 
ในต าบล และแพทย์ประจ าต าบล และสมาชิกซ่ึงได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านใน
ต าบลนั้นเป็นสมาชิกสภาต าบลหมู่บ้านละหนึ่งคน 
 มาตรา ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

หมวด ๑ สภาต าบล 
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 มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของต าบลที่
สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภา
ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการ
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่
กระท ากับสภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 

(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอ่ืนเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 มาตรา ๑๑ สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง 
 มาตรา ๑๓ เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระ 
 มาตรา ๑๖ สภาต าบลมีก านันเป็นประธานสภาต าบล และมีรองประธานสภาต าบลคนหนึ่งซึ่ง
นายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 
รองประธานสภาต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
 มาตรา ๑๙ สภาต าบลมีเลขานุการสภาต าบลคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน
ต าบลนั้นหรือจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ 
ให้นายอ าเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 
 มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิกสภาต าบลและเลขานุการสภา
ต าบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

ส่วนที่ ๒ 
อ านาจหน้าที่ของสภาต าบล 

 
 มาตรา ๒๒ สภาต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลตามแผนงานโครงการและ
งบประมาณของสภาต าบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาต าบลปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อ่ืนตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
 มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาต าบลอาจด าเนินกิจการภายในต าบลดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
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(๓) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ า และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ าทางเดิน และที่
สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(๔) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 

ส่วนที่ ๓ 
รายได้และรายจ่ายของสภาต าบล 

 
 มาตรา ๒๙ สภาต าบลมีรายได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาษบี ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่น 
อันเกิดจากการฆ่าสัตว์ที่จัดเก็บได้ในต าบลนั้น 

(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายก าหนดไว้ที่จัดเก็บได้ใน
ต าบลนั้น 

(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันที่เก็บเพ่ิมขึ้นตาม
ข้อบัญญัติจังหวัดในเขตต าบลนั้น 

(๔) ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
(๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
(๖) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ที่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 

 มาตรา ๓๐ ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาต าบลเป็นเงินอุดหนุน 
 มาตรา ๓๑ สภาต าบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายได้จากทรัพย์สินของสภาต าบล 
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาต าบล 
(๓) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(๔) เงินอุดหนุนและรายได้อ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
(๕) รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นของสภาต าบล 

 มาตรา ๓๒ รายได้ของสภาต าบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ตามประมวลรัษฎากร และไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
 มาตรา ๓๓ สภาต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
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(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ 
(๘) ค่าสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
(๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทย ก าหนดไว้ 
 

ส่วนที่ ๔ 
การก ากับดูแลสภาต าบล 

 
 มาตรา ๓๘ นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
 

 
 

 มาตรา ๔๐ สภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน
สามปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทหรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสองอาจจัดตั้ง
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ด้วย 
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาต าบลตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๔๑ จัตวา ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการประกาศยุบสภาต าบลทั้งหมดและองค์การ
บริหารส่วนต าบลใดที่มีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพ้ืนที่เข้ากับองค์การบริหารส่วน
ต าบลอื่นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกัน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว 
 

 
 
 
 
 

หมวด ๒ องค์การบริหารส่วนต าบล 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 มาตรา ๔๕ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น 
ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน  
และในกรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละสามคน 
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
 มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

(๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของต าบลที่สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
(๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภา ท้องถิ่น 
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษา หรือเลขานุการของ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับ
สภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
(๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 มาตรา ๔๘ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือก
จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ส่วนที่ ๒ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 มาตรา ๕๘ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิก

สภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภา

ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการ หรือที่
ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือ
กิจการที่กระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
 มาตรา ๕๘/๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด ารงต าแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีระยะ
การด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปีนับแต่วันเลือกตั้ง  
 มาตรา ๕๘/๓ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ซึ่งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 
 มาตรา ๕๙ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ 
ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 

(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 
(๔) วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 
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ส่วนที ่๓ 
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 
 มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 
(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความจ าเป็นและสมควร 
 มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
(๑๒) การท่องเที่ยว 
(๑๓) การผังเมือง 
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ส่วนที่ ๔ 

รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 มาตรา ๗๔ ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และ
ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ใด เมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
ในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององค์การบริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับอ านาจและหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เว้น
แต่จะมีกฎหมายไว้เป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบอ านาจและหน้าที่ดังกล่าว
ให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐด าเนินการแทนก็ได้ และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีก าหนดในมาตรา ๘๑ 
 มาตรา ๗๖ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อ
เก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภท
ใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราตั้งอยู่ในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งสถานที่เล่น การ
พนันอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง 
 มาตรา ๗๗ รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล เงินอากรประทานบัตร 
ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่
เก็บในองค์การบริหารส่วนต าบลใด ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
 มาตรา ๘๐ องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยให้ก าหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมข้ึนจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวล
รัษฎากร ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 
(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนต าบล
เก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เก็บเพ่ิมข้ึนตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 
 มาตรา ๘๒ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
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(๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
(๕) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(๖) รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
(๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๘) รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายก าหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 มาตรา ๘๕ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ 
(๘) ค่าสาธารณูปโภค 
(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 
(๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทย ก าหนดไว้ 
ส่วนที่ ๕ 

การก ากับดูแลองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 มาตรา ๙๐ ให้นายอ าเภอมีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
ในการปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอตามวรรคหนึ่ง ให้นายอ าเภอมีอ านาจเรียกสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วน
ต าบลมาตรวจสอบก็ได้ 
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 มาตรา ๙๓ ให้ถือว่าบรรดากรรมการสภาต าบลผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ก่อนวนัท่ีพระราชบัญญัตินีใ้ชบั้งคับ 
เฉพาะที่อยู่ในเขตต าบลตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๒๖ ลง
วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
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 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายชวน หลีกภัย (นายกรัฐมนตรี) 
 มีผลบังคับใช้วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มี ๗ หมวด ๑๐๖ มาตรา ๑ บทเฉพาะกาล 
 
หมวด ๑ การจัดตั้งเมืองพัทยา 
หมวด ๒ การบริหารเมืองพัทยา 

ส่วนที่ ๑ สภาเมืองพัทยา 
ส่วนที่ ๒ นายกเมืองพัทยา 

หมวด ๓ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
หมวด ๔ อ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา 
หมวด ๕ ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
หมวด ๖ รายได้และรายจ่าย 
หมวด ๗ การก ากับดูแล 
บทเฉพาะกาล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

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

(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 มาตรา ๔ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศหรือค าสั่งใดท่ีได้
ก าหนดเป็นอ านาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ 
ประกาศ หรือค าสั่งนั้น อ้างถึงประธานสภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
“ข้อบัญญัต”ิ หมายความว่า ข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
“รฐัมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

 
 

 มาตรา ๗ ให้จัดตั้งเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอาณาเขตตามเขตเมืองพัทยาที่มี
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้เมืองพัทยามีฐานะเป็นนิติบุคคล 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 
 
 
 
 
 

หมวด ๑ การจดัตั้งเมอืงพัทยา 
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 มาตรา ๘ การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วย 
(๑) สภาเมืองพัทยา 
(๒) นายกเมืองพัทยา 

ส่วนที่ ๑ 
สภาเมืองพัทยา 

 มาตรา ๙ สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนยี่สิบสี่คน ซ่ึงเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา 
 มาตรา ๑๐ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก 

(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งและ 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๑ บุคคลผู้มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(๑) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

 มาตรา ๑๒ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และ 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวัน

สมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้
เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ให้เมือง
พัทยาในปีที่สมัครหรือในปีก่อนปีที่สมัครหนึ่งปี 
 มาตรา ๑๕ อายุของสภาเมืองพัทยามีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
 มาตรา ๒๒ ให้สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเป็นประธานสภาเมืองพัทยาคนหนึ่งและรอง
ประธานสภาเมืองพัทยาจ านวนสองคน แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 
การเลือกประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาให้กระท าในการประชุมสภาเมือง
พัทยาครั้งแรกภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป 

หมวด ๒ การบริหารเมอืงพัทยา 
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 มาตรา ๒๗ ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและ
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไม่เกินจ านวนรองประธานสภาเมืองพัทยา เพ่ือช่วยเหลือ
กิจการตามที่ได้รับมอบหมาย 
บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาหรือผู้ช่วยเลขานุการประธานสภา
เมืองพัทยา ต้องมิใช่รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมือง
พัทยา ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

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

 มาตรา ๒๘ ให้ปลัดเมืองพัทยาท าหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ธุรการและการจัดประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีสภาเมืองพัทยามอบหมาย 
 มาตรา ๒๙ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกอันเป็นการเลือกตั้งท่ัวไปให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก 

 
ส่วนที่ ๒ 

นายกเมืองพัทยา 
 
 มาตรา ๔๑ ให้เมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
เขตเมืองพัทยา 
การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาให้กระท าโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 มาตรา ๔๒ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก
เมืองพัทยาโดยอนุโลม 
 
 มาตรา ๔๓ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
(๔) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวัน

สมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้
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เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ ให้เมือง
พัทยาในปีที่สมัครหรือในปีก่อนปีที่สมัครหนึ่งปี 
 มาตรา ๔๕ นายกเมืองพัทยามีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
 มาตรา ๔๘ นายกเมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบัญญัติ และนโยบาย 
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเมืองพัทยา 
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการ
นายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา 
(๔) วางระเบียบเพ่ือให้งานของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 มาตรา ๕๒ นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกเมืองพัทยาไม่เกินจ านวนรองนายกเมืองพัทยา และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่
ปรึกษาและท่ีปรึกษาได้จ านวนรวมกันแล้วไม่เกินห้าคน เพ่ือช่วยเหลือในการบริหารราชการเมือง
พัทยาตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย 
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่
ปรึกษาหรือที่ปรึกษาต้องมิใช่สมาชิก และให้น ามาตรา ๕๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับการ
พ้นจากต าแหน่งของบุคคลดังกล่าวด้วย 
 มาตรา ๕๓ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเมือง
พัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธาน
ที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

 
 
 มาตรา ๕๔ ให้นายกเมืองพัทยาควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเมืองพัทยาและ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยา 
 มาตรา ๕๕ เมืองพัทยาแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ 

(๑) ส านักปลัดเมืองพัทยา 
(๒) ส่วนราชการอ่ืน ตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงมหาดไทย 

การก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักปลัดเมืองพัทยา และส่วนราชการอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามท่ีนายกเมืองพัทยาประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 

หมวด ๓ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
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 มาตรา ๕๖ ให้มีปลัดเมืองพัทยาคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้าง 
เมืองพัทยารองจากนายกเมืองพัทยา และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเมืองพัทยาให้
เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกเมืองพัทยา
มอบหมาย 
การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 

 
 

 มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาหรือ
ข้อบัญญัติ ให้นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้า
ส่วนราชการของเมืองพัทยา หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า และพนักงานเมืองพัทยา ซึ่งนายกเมือง
พัทยาแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และให้มีฐานะเป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท า
การของสถานที่นั้น 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระท าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือข้อบัญญัติ 

(๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งใดๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ด าเนินคดี 

(๔) จับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย หรือข้อบัญญัติเพ่ือด าเนินคดี 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
นายกเมืองพัทยาก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
อ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา 
 มาตรา ๖๒ ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ ใน
เขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อย 
(๒) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(๓) การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(๔) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
(๕) การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 

หมวด ๔ อ านาจหน้าท่ีของเมืองพัทยา 
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(๖) การจัดการจราจร 
(๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๘) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
(๙) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๑๐) การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถ 
(๑๑) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น 
(๑๒) การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว 
(๑๓) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๔) อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา 
 มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาหรือ
ข้อบัญญัติ ให้นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้า
ส่วนราชการของเมืองพัทยา หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า และพนักงานเมืองพัทยา ซึ่งนายกเมือง
พัทยาแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และให้มีฐานะเป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในอาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบัญญัติ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของ
สถานที่นั้น 
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่น
ที่เก่ียวข้องกับการกระท าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ข้อบัญญัติ 
(๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือสิ่งใดๆ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการด าเนินคดี 
(๔) จับกุมผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย หรือข้อบัญญัติเพ่ือด าเนินคดี 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
นายกเมืองพัทยาก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 

 

 
 

 มาตรา ๗๐ เมืองพัทยามีอ านาจตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การปฏิบัติให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา 
(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เมืองพัทยามีอ านาจตราข้อบัญญัติได้ 
(๓) การให้บริการโดยมีค่าตอบแทนตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง 
(๔) การพาณิชย์ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 

หมวด ๕ ขอ้บัญญัติเมอืงพัทยา 
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(๕) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การ
จ้าง และการพัสดุ 

 มาตรา ๗๒ ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบ การบังคับอันเกี่ยวกับ
ภาษีอากร 
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเมืองพัทยา 
(๓) การกู้เงิน การค้ าประกัน หรือการใช้เงินกู้ 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การ
จ้าง และการพัสดุ 

 มาตรา ๗๗ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใด
ให้ประธานสภาเมืองพัทยาส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธานสภาเมือง
พัทยาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

 
 มาตรา ๘๐ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และอากรการฆ่าสัตว์และ
ค่าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ในเขตเมืองพัทยา ให้เมืองพัทยาจัดเก็บ
เป็นรายได้ของเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 มาตรา ๘๑ กิจการใดที่มีกฎหมายมอบหน้าที่ให้เทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่
ด าเนินการหรือก าหนดให้แบ่งรายได้ให้เทศบาล ถ้ากิจการนั้นอยู่ในเขตเมืองพัทยา ให้เมืองพัทยา
หรือนายกเมืองพัทยาเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการหรือให้เมืองพัทยาได้รับส่วนแบ่งรายได้ตามกฎหมาย
นั้นและบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ เนื่องในกิจการเช่นว่านั้น ให้เป็นรายได้ของ
เมืองพัทยา 
 มาตรา ๘๒ เมืองพัทยามีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานประกอบการอยู่ในเขตเมืองพัทยา 
(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ซึ่งร้านขายสุราอยู่ในเขตเมืองพัทยา 
(๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งสถานที่เล่นการพนัน
อยู่ในเขตเมืองพัทยา 
ในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง 
ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น 

หมวด ๖ รายได้และรายจ่าย 
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 มาตรา ๘๓ เมืองพัทยามีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยให้ก าหนดเป็นอัตรา
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมข้ึนจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีทีป่ระมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้เมืองพัทยาเก็บ
อัตราร้อยละศูนย์ 
(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอื่น ให้เมืองพัทยาเก็บหนึ่งในเก้าของ
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 
 มาตรา ๘๙ เมืองพัทยาอาจมีรายได้อ่ืนดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต หรือค่าปรับใด ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
(๒) รายได้จากทรัพย์สินของเมืองพัทยา 
(๓) รายได้จากสาธารณูปโภคของเมืองพัทยา 
(๔) รายได้จากการพาณิชย์ของเมืองพัทยา 
(๕) รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตรเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงการคลังร่วมกัน และตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว 
(๖) เงินกู้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว ถ้า
เป็นเงินกู้จากต่างประเทศต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังด้วย 
(๗) เงินอุดหนุนหรือรายได้อ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
(๘) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ถ้า
เป็นกรณีที่เงินช่วยเหลือดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังร่วมกันก่อน ถ้ากรณีไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกพัน
ใดๆ ให้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
(๙) เงินช่วยเหลือและค่าตอบแทน 
(๑๐) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(๑๑) รายได้อ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของเมืองพัทยา 

 มาตรา ๙๐ การตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเมืองพัทยา ให้รัฐบาลตั้งให้เมืองพัทยาโดยตรง 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความเหมาะสมของปริมาณงาน และรายได้ของรัฐที่ได้รับจากเมืองพัทยาด้วย 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอ่ืน เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดให้แก่เมืองพัทยา รัฐมนตรีจะออกระเบียบเพื่อ
ก าหนดการใช้จ่ายเงินดังกล่าวก็ได้ 
 มาตรา ๙๑ เมืองพัทยาอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินเดือน 
(๒) ค่าจ้าง 
(๓) ค่าตอบแทน 
(๔) ค่าใช้สอย 
(๕) ค่าวัสดุ 
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(๖) ค่าครุภัณฑ์ 
(๗) ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
(๑๐) รายจ่ายอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือข้อบัญญัติก าหนด 

 

 
 

 มาตรา ๙๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมือง
พัทยา เพ่ือการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้นายกเมืองพัทยาชี้แจง
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได้ 
 มาตรา ๙๙ บรรดาอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร จะท าหนังสือมอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติแทนก็
ได้ แต่ต้องแจ้งให้เมืองพัทยาทราบและให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 

 

 
 

 มาตรา ๑๐๐ ให้สมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ในวนัก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินีใ้ชบั้งคับพ้นจากต าแหนง่ และให้
เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด ๗ การก ากับดแูล 
 

บทเฉพาะกาล 
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 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นาย ชวน หลีกภัย(นายกรัฐมนตรี) 
 มีผลบังคับใช้วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มี ๔ หมวด ๓๗ มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 
 
หมวด ๑ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
หมวด ๓ การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร 
หมวด ๔ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บทเฉพาะกาล 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 
 มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใดๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของตนและมี
อ านาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

 
 
 มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* 
(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสองคน ผู้บริหารเทศบาลสามคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้าคน และผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง
ขึ้นรวมสองคน ทั้งนี้ โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๑ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
สาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีก าหนด 
ให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
เลขานุการคณะกรรมการ 
 มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๕) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีต าแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 
 มาตรา ๘ กรรมการตามมาตรา ๖ (๓) พ้นจากต าแหน่งเมื่อลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อ
ประธานกรรมการหรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 
 มาตรา ๙ กรรมการตามมาตรา ๖ (๔) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับ สรรหา
เป็นกรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา 
(๒) ก าหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอ านาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
(๓) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นส าคัญ 
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วน
ภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๕) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่างส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการก าหนดอ านาจและหน้าที่การจัดสรรภาษีและอากรเงิน
อุดหนุนเงินงบประมาณท่ีราชการส่วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการถ่ายโอน
ภารกิจตาม (๒) (๓) และ (๔) 
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(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอ านาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้ต้องขออนุมัติหรือขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึงความสะดวก 
รวดเร็วในการให้บริการประชาชน และการก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ เป็นส าคัญ 
(๗) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษาวินัยทาง
การเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๘) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศข้อบังคับ 
ระเบียบ และค าสั่งที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี 
(๙) เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งที่
จ าเป็นเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑๐) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจัดสรรเพิ่มขึ้น ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 
(๑๑) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความจ าเป็น 
(๑๒) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
(๑๓) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีท่ีปรากฏว่าส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจไม่ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑๔) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๑๕) ออกประกาศก าหนดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
ประกาศของคณะกรรมการตาม (๑๕) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

 
 
 มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(๒) การจดัให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 

หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
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(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๙) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ 
(๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(๒๘) การควบคุมอาคาร 
(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
 มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
(๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
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(๕) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๖) การจัดการศึกษา 
(๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
(๑๑) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
(๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
(๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคล
อ่ืนหรือจากสหการ 
(๑๖) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
(๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
(๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
(๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
(๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
(๒๔) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต และ
กิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
(๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา ท้องถ่ิน 
(๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 
(๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(๒๘) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน ก าหนดให้เป็นอ านาจ
และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒๙) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
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 มาตรา ๒๓ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้จากภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
(๒) ภาษีบ ารุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องที่ 
(๓) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
(๔) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรรตาม
มาตรา ๒๔ (๓) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หักส่วน
ที่ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
(๕) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับ
อัตราตามมาตรา ๒๔ (๔) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 
โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
(๖) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และค่า
แสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ี
กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเป็นหน้าที่
ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 
(๗) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
(๘) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
(๙) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(๑๐) อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๑๑) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
(๑๒) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละสี่สิบแล้ว
ดังต่อไปนี้ 
(ก) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร ให้ได้รับการ
จัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
(ข) องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตาม
ประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
(ค) องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืนให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงิน
ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 

หมวด ๓ การจดัสรรสดัส่วนภาษีและอากร 
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(๑๓) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมหลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตรา
ร้อยละสี่สิบแล้ว ดังต่อไปนี้ 
(ก) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรร
ในอัตราร้อยละย่ีสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
(ข) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลอ่ืนที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ตาม
สัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายใน
เขต 
(ค) องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของ
เงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
(๑๔) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ภายในเขต 
ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(๑๕) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตราและวิธีการ
ที่คณะกรรมการก าหนด 
(๑๖) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มข้ึนในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของ
ค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
(ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
(ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
(๑๗) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตท้องถิ่นนั้นๆ และให้ตกเป็น
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ในกรณีกฎหมายก าหนดให้เทศบาลเป็นผู้จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ให้น ารายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่
ภายในเขตจังหวัดตามที่คณะกรรมการก าหนด 
(๑๘) ค่าใช้น้ าบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ าบาดาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่คณะกรรมการ
ก าหนด 
(๑๙) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่จัดให้มีข้ึน 
(๒๐) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล 
 มาตรา ๒๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียมและเงินรายได้ 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกับน้ ามันดีเซลและ
น้ ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัด 
โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามันและกิโลกรัมละไม่เกินสิบ
สตางค์ส าหรับก๊าซปิโตรเลียม 
(๒) ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัดโดยออก
ข้อบัญญตัิจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 
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(๓) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตามมาตรา 
๒๓ (๔) และมาตรา ๒๕ (๖) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ จัดเก็บได้หักส่วน ที่ต้อง
จ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
(๔) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตรา ซึ่งเมื่อรวมกับ
อัตราตามมาตรา ๒๓ (๕) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 
โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
(๕) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ภาษีรถ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
(๖) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(๗) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
(๘) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของค่าภาคหลวง
แร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
(๙) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้ได้รับการจัดสรร ในอัตราร้อยละยี่สิบ
ของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
(๑๐) ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักในโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๑๑) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น และให้ตกเป็น
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๑๒) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้น 
(๑๓) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 มาตรา ๒๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายรับดังต่อไปนี้ 
(๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒) รายได้จากสาธารณูปโภค 
(๓) รายได้จากการพาณิชย์และการท ากิจการ ไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืน หรือจาก
สหการ 
(๔) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใดตามที่มีกฎหมาย
บัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๕) ค่าบริการ 
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(๗) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๘) รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร 
(๙) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ 
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(๑๐) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๑) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(๑๒) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 
(๑๓) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินการเพื่อมุ่งหา
ก าไรในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑๔) รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ 
การออกพันธบัตรตาม (๘) การกู้เงินจากองค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ตาม (๙) การกู้เงินตาม (๑๐) 
และรายได้ตาม (๑๓) ให้ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 

 
 
มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการดังนี้ 
(๑) ให้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการอยู่ในวันที่พระราช บัญญัตินี้
ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา ดังนี้ 
(ก) ภารกิจที่เป็นการด าเนินการซ้ าซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจที่รัฐ
จัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ป ี
(ข) ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 
(ค) ภารกิจที่เป็นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 
(๒) ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจก าหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
แตกต่างกันได้ โดยให้เป็นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งต้อง
พิจารณาจากรายได้และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จ านวนประชากร ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการให้บริการที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลา
สิบปี 
(๓) ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้รัฐท าหน้าที่ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
(๔) ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ
ประเภทอย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า และโดยมี

หมวด ๔ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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จุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของ
รัฐบาลใน 
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และค านึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 
การเพ่ิมสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล ตามวรรคหนึ่งให้
เพ่ิมข้ึนตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินกิจการ
บริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ถ่ายโอนเพ่ิมข้ึนภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเงิน
อุดหนุนที่จัดสรรให้ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ
จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(๕) การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจ าเป็นและความต้องการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 มาตรา ๓๓ เมื่อคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรา ๓๒ แล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป 
 

 
 
 มาตรา ๓๕ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการจัดท าแผนตามมาตรา ๓๐ และแผนปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๓๒ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๓๖ ในวาระเริ่มแรก ให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๖ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 มาตรา ๓๗ ในวาระเริ่มแรก เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีค าสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร 
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕  
 
  

บทเฉพาะกาล 
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 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีที่ 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 การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
หมวด ๗ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
บทเฉพาะกาล 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ 
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 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒” 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 
 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง 
“พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาล 
พนักงานส่วนต าบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
ราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
จากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

 
 

 มาตรา ๕ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
(๒) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจ านวนสามคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการก าหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เมื่อใดก็ได้ 
(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนสี่คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเอง
จ านวนหนึ่งคน 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ
หรือด้านอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

หมวด ๑ การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒)เสนอรายชื่อบุคคลจ านวน
หกคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนหกคนและให้บุคคลทั้งสิบสองคนดังกล่าว
ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองให้เหลือสี่คน 
วิธีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
  มาตรา ๗ กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 
 มาตรา ๑๓ คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก าหนด
หลักเกณฑ์และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจ าเป็นเฉพาะส าหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนั้น 
(๒) ก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน 
การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
(๔) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๕) ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะน าและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
การด าเนินการตาม (๑) ถึง (๕) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 มาตรา ๑๕ การออกค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอนการรับโอน การ
เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การ
อุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าหนด แต่ส าหรับการออกค าสั่งแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้น
จากต าแหน่ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน 
อ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอาจมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในต าแหน่งใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
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นั้น เป็นผู้ใช้อ านาจแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
 มาตรา ๑๖ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับ
มอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* 
(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจ านวนสามคน และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนสามคน 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ
หรือด้านอ่ืน ที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๔) ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒)เสนอรายชื่อบุคคลจ านวน
เก้าคน และกรรมการตาม (๓) เสนอรายชื่อบุคคลจ านวนเก้าคนและให้บุคคลทั้งสิบแปดคนดังกล่าว
ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองให้เหลือหกคน 
วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* แต่งตั้งข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกจากปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ และให้น า
ความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 มาตรา ๑๗ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ วรรคสาม 
(๒) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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(๓) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง (๔) ก าหนดมาตรฐาน
ทัว่ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
(๕) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การ
ย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
(๖) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 
(๗) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ 
(๘) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
(๙) ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
(๑๐) ให้ข้อคิดเห็นหรือให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
(๑๑) ก ากับดูแล แนะน าและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

 
 

 มาตรา ๒๓ เทศบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลร่วมกันคณะ
หนึ่งท าหน้าที่บริหารงานบุคคลส าหรับเทศบาลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้นประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
(๒) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจ านวนห้าคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการก าหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เมื่อใดก็ได้ 
(๓) ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน  
 (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหาร และการจัดการ
หรือ ด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งในจังหวัดเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

หมวด ๒ การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 
 



 

 

ภาค ก (วิชาวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) เล่ม 1                                              

 
คูม่อืเตรยีมสอบ  94 

 

กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สี่ป ี 
 มาตรา ๒๔ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแต่ละแห่งเป็นไป
โดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับ
มอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* 
(๓) ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจ านวนสามคนและปลัดเทศบาล
จ านวนสามคน 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านอ่ืนที่จะเป็น
ประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
 

 
 

 มาตรา ๒๕ องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลร่วมกันคณะหนึ่ง ท าหน้าที่บริหารงานบุคคลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งที่อยู่ใน
เขตจังหวัดนั้น ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน 
(๒) นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้น จ านวนแปดคนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการก าหนดส่วนราชการที่เก่ียวข้องเมื่อใดก็ได้ 
(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนเก้าคน ดังนี ้
(ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
นั้นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน 
(ข) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประธานกรรมการ บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน 
(ค) ผู้แทนพนักงานส่วนต าบลซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวน
สามคน 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร 
งานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้าน
อ่ืนที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

หมวด ๓ การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนต าบล 
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 มาตรา ๒๖ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล
แต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลคณะ
หนึ่ง ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับ
มอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* 
(๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากประธานกรรมการ บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนสามคน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนสามคน 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ
หรือ ด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 
 

 มาตรา ๒๗ การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

 

 
 

 มาตรา ๒๘ เมืองพัทยาให้มีคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะหนึ่ง ท าหน้าที่ก าหนด
หลักเกณฑ์และด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน 
(๒) นายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีจ านวนสามคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ชลบุรีประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีจะประกาศเปลี่ยนแปลงการก าหนดส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้ 
(๓) ผู้แทนเมืองพัทยาจ านวนสี่คน ประกอบด้วย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งสภา
เมืองพัทยาคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน ปลัดเมืองพัทยา และผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาซึ่งคัดเลือกกันเอง
จ านวนหนึ่งคน 

หมวด ๔ การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร 
 

หมวด ๕ การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา 
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(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ
หรือ ด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา 
 

 
 

 มาตรา ๒๙ การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น 

 

 
 

 มาตรา ๓๐ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวมและสามารถรองรับการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นได้ให้มีคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.” ประกอบด้วย 
(๑) บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๑ เป็นประธาน 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนหกคน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการด้านบริหารและการจัดการ
หรือด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการ หรือมีความรู้เป็นที่ยอมรับ 
(๔) ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนหนึ่งคน ผู้แทน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล
จ านวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครจ านวนหนึ่งคน ผู้แทน
คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาจ านวนหนึ่งคน และในกรณีท่ีมีกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้มีผู้แทนคณะกรรมการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน 
 มาตรา ๓๓ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งตั้งและการให้พ้นจากต าแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมตลอดถึงการ

หมวด ๖ การบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
 

หมวด ๗ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
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ก าหนดโครงสร้างอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้และการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การก าหนดมาตรฐานกลาง
และแนวทางจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงที่
ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสม
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
(๒) ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกตามมาตรา ๑๖ วรรคสามมาตรา ๒๔ วรรคสาม และ
มาตรา ๒๖ วรรคสาม 
(๔) ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(๕) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖) ประสานงานกับคณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการ
ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่างๆ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้การ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
การก าหนดมาตรฐานกลางตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลของ
กรงุเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 
๒๙ ด้วย 
  มาตรา ๓๖ ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขึ้นใน
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบงานในราชการของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(๓) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๔) ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(๕) จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(๖) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ผลงาน และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่และในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
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 มาตรา ๔๓ ในระหว่างที่ยังมิได้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ให้กรมการปกครองรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน 

 
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕* 
 
 มาตรา ๙๐ ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แก้ไขค าว่า 
“อธิบดีกรมการปกครอง” เป็น “อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 

 
  

 

 ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546  เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน 
  
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร(นายกรัฐมนตรี) 
 มีผลบังคับใช้วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มี 9  หมวด 53 มาตรา 
 
หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
หมวด ๒ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
หมวด ๓ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
หมวด ๔ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
หมวด ๗ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
หมวด ๙ บทเบ็ดเตล็ด 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ
มาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐(๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 
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 มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 มาตรา ๒* พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๐ ก วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
 มาตรา ๓ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด 
และจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. 
 มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
“ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
 มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

 
 
 มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้ 

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

 

 
 

 มาตรา ๗ การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคม
ส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ  

หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

หมวด ๒ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
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 มาตรา ๘ ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องด าเนินการ 
โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ และจะต้องมีแนวทางการบริหาร
ราชการดังต่อไปนี้ 
(๑) การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และ
สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
(๒) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น 
(๓) ก่อนเริ่มด าเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วน ทุก
ด้าน ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ใน
กรณีท่ีภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนหรือชี้แจงท าความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจาก
ภารกิจนั้น 
(๔) ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวม
และประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
(๕) ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ให้ส่วนราชการด าเนินการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากส่วนราชการอ่ืน หรือระเบียบ
ข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอ่ืน ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ เพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และให้แจ้ง ก.พ.ร. ทราบด้วย 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการก าหนดวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับภารกิจแต่ละเรื่อง ทั้งนี้ 
ก.พ.ร. จะก าหนดแนวทางการด าเนินการทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรานี้ด้วยก็ได้ 
 

 
 

 มาตรา ๙ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
(๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

หมวด ๓ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิต์่อภารกิจของรัฐ 
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(๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน 
ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
 มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเก่ียวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียง
หรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องนั้นก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิด การ
บริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 มาตรา ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 มาตรา ๑๓ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรี 
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านัก
งบประมาณ ร่วมกันจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
 มาตรา ๑๙ เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลการ
ปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งการ ทั้งนี้ เพื่อ
นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
ต่อไป 

 

 
 
 มาตรา ๒๐ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ส่วน
ราชการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และ
งบประมาณท่ีจะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบ
ทั่วกันด้วย 
 มาตรา ๒๑ ให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทข้ึนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ให้ส่วนราชการค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน
ราชการนั้นตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด และรายงานให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และ ก.พ.ร. ทราบ 
 มาตรา ๒๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านัก
งบประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการ

หมวด ๔ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
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ด าเนินการอยู่ เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีส าหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้
ด าเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป 
ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 มาตรา ๒๖ การสั่งราชการโดยปกติให้กระท าเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีท่ี
ผู้บังคับบัญชามีความจ าเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ 
แต่ให้ผู้รับค าสั่งนั้นบันทึกค าสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามค าสั่ง
ดังกล่าวแล้วให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ ในบันทึกให้อ้างอิงค าสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย 

 
 

 มาตรา ๒๗ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต 
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้ด ารงต าแหน่งใดให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งที่
มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ในการกระจายอ านาจการตัดสินใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการบริการประชาชน 
 มาตรา ๒๘ เพ่ือประโยชน์ในการกระจายอ านาจการตัดสินใจตามมาตรา ๒๗ ก.พ.ร. ด้วยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหว่างผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ และการลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติราชการให้ ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้ 
 มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลา การ
ด าเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการของส่วน
ราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า
ตรวจดูได ้
 มาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ จัด
ให้ส่วนราชการทีร่ับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกันหรือต่อเนื่องกัน
ในจังหวัด อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอนั้น ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ
อ าเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอ าเภอ หรือสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ และ
ให้น าความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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 มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือ
สมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบ
กัน ก าหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน ไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการหรือการ
ด ารงชีวิตของประชาชน หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะต่อส่วนราชการนั้นเพื่อด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิก
โดยเร็วต่อไป 
ในกรณีที่ส่วนราชการที่ได้รับการเสนอแนะไม่เห็นชอบด้วยกับค าเสนอแนะของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
 

 
 

 มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และ
ประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จของงานใด และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างานนั้นมีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ได้ หรือส่วนราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกิน
สมควร ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 
ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๓๘ เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วน
ราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
นั้นที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่
ก าหนดไว้ตามมาตรา ๓๗  
 มาตรา ๓๙ ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

หมวด ๖ การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
 

หมวด ๗ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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 มาตรา ๔๐ เพ่ืออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกับส่วนราชการ
ทุกแห่ง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ้น 
ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่อาจจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้ อาจร้องขอให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการจัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วน
ราชการดังกล่าวก็ได้ ในการนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะขอให้ส่วนราชการให้
ความช่วยเหลือด้านบุคลากร ค่าใช้จ่าย และข้อมูลในการด าเนินการก็ได้ 

 

 
 

 มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แล้ว ให้ส่วนราชการจัดให้มี
คณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.ก าหนด 
 มาตรา ๔๖ ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือ
หน่วยงานในส่วนราชการก็ได้ ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องกระท าเป็นความลับและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ  
 มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในต าแหน่ง
ที่ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการผู้นั้น 

 
 
 มาตรา ๕๐ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใด
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้งก าหนดมาตรการอ่ืนเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ก็ได้ 
 มาตรา ๕๑ ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกานี้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนงานในเรื่องใด
และมีกฎหมายฉบับอ่ืนก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนงานในเรื่องเดียวกันทั้งหมดหรือบางส่วน 
เมื่อส่วนราชการได้จัดท าแผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแล้วให้ถือว่าส่วนราชการนั้นได้จัดท า
แผนตามพระราชกฤษฎีกานี้ด้วยแล้ว 

หมวด ๘ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

หมวด ๙ บทเบ็ดเตลด็ 
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 ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) 
 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มี 18  มาตรา  
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 
ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้น
ไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

 
  

 

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา 
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้ง 
ที่มีกฎหมายหรือกฎก าหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะด าเนินการใด 
บทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
“อนุญาต” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ยินยอมให้บุคคลใดกระท าการใดที่มีกฎหมายก าหนดให้ 
ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระท าการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การ
อนุมัติการจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตรด้วย 
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีอ านาจในการอนุญาต 
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
“กฎหมายว่าด้วยการอนุญาต” หมายความว่า บรรดากฎหมายที่มีบทบัญญัติก าหนดให้ 
การด าเนินการใดหรือการประกอบกิจการใดจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
“ค าขอ” หมายความว่า ค าขออนุญาต 
 มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณา
คดีการบังคับคดี และการวางทรัพย์ 
(๓) การด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๔) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารด้านยุทธการ รวมทั้งตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
การควบคุมยุทธภัณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 
การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การด าเนินกิจการใดหรือกับ 
หน่วยงานใดนอกจากท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๖ ทุกห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมาย 
ที่ให้อ านาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพ่ือยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มี
มาตรการอ่ืนแทนการอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้อนุญาตจะพิจารณาปรับปรุง
กฎหมายหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนในก าหนดระยะเวลาที่เร็วกว่านั้นก็ได้ให้ผู้อนุญาตเสนอผลการ
พิจารณาตามวรรคหนึ่งต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืน
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แทนการอนุญาต ในการนี้ให้คณะรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตาม
กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบการพิจารณาด้วย 
 มาตรา ๗ ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้อง
จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) 
ในการยื่นค าขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้
ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน
การมายื่นค าขอด้วยตนเองก็ได้คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่งให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่
ก าหนดให้ยื่นค าขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเม่ือประชาชนประสงค์จะได้ส าเนาคู่มือ
ดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดส าเนาให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้
ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนด้วย 
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาในการ 
พิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าวล่าช้าเกิน
สมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสม
โดยเร็วเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการ
ร่วมเพ่ือรับค าขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต
ไว้ ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด 
 มาตรา ๘ ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอจะต้องตรวจสอบค า
ขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค าขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากเห็นว่าค าขอไม่
ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดให้แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งให้ผู้ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ในขณะนั้นให้บันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นค าขอจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเพ่ิมเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยและให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลง
นามไว้ในบันทึกนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่มอบส าเนาบันทึกตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน 
ในกรณีที่ผู้ยื่นค าขอได้จัดท าค าขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามที่ระบุ 
ในคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
ครบถ้วนตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แนะน าหรือตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอ่ืนใดอีกไม่ได้ และจะปฏิเสธการพิจารณาค าขอนั้น
โดยอาศัยเหตุแห่งความไม่สมบูรณ์ของค าขอหรือความไม่ครบถ้วนของเอกสารหรือหลักฐานไม่ได้ เว้น
แต่เป็นกรณีที่ความไม่สมบูรณ์หรือความไม่ครบถ้วนนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นผลให้ไม่อาจอนุญาตได้ในกรณีนี้ให้ผู้อนุญาตสั่งการตามที่เห็นสมควร 
และให้ด าเนินการทางวินัยหรือด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า 
 มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้ย่ืนค าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค าขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม 
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ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดท าตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่คืนค าขอให้แก่ผู้ยื่นค าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค า
ขอให้ทราบด้วยผู้ยื่นค าขอจะอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอตามวรรคหนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองหรือจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ แต่ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องยื่นค าขอใด
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้ยื่นค าขอจะต้องยื่นค าขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าว 
 มาตรา ๑๐ ผู้อนุญาตต้องด า เนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือ 
ส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้ว
เสร็จเมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แล้ว หากผู้อนุญาต 
ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวัน
จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งส าเนาการแจ้งดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการทราบทุกครั้งในกรณีที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้านั้นเกินสมควร
แก่เหตุหรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต ให้
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหน่วยงานหรือระบบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น 
ในกรณีไม่แจ้งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ถือว่าผู้อนุญาตกระท าการหรือละเว้นกระท าการ 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน เว้นแต่จะเป็นเพราะมีเหตุสุดวิสัย 
 มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดออกใช้บังคับและมีผลให้ต้อง 
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือรายละเอียดอ่ืนใดที่ปรากฏในคู่มือส าหรับประชาชน 
ตามมาตรา ๗ การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น มิให้ใช้บังคับกับการยื่นค าขอที่ได้ยื่นไว้แล้วโดยชอบก่อน
วันที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็น
อย่างอ่ืนแต่ส าหรับในกรณีกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนได้ก็แต่เฉพาะใน
กรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นค าขอ 
 มาตรา ๑๒ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดอายุใบอนุญาตไว้ และกิจการหรือการด าเนนิการที่
ได้รับใบอนุญาตนั้นมีลักษณะเป็นกิจการหรือการด าเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะ
ประกอบกิจการหรือด าเนินการนั้นต่อเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีจะก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ แทนการยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก็ได้ และเม่ือหน่วยงานซึ่งมีอ านาจออกใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว ให้ออก
หลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่อ
อายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้วการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระ
ราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ระบุชื่อพระราชบัญญัติและประเภทของใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวที่ผู้รับใบอนุญาตอาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง ให้
คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
ให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 



 

 

ภาค ก (วิชาวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) เล่ม 1                                              

 
คูม่อืเตรยีมสอบ  110 

 

หากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวต่อไป 
ให้เป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่จะหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับการออกใบอนุญาต เพื่อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 มาตรา ๑๓ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ตรวจสอบการประกอบกิจการหรือการด าเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยการอนุญาตก าหนดและให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้อนุญาตที่จะต้องตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวเมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ หรือเสียหายจากการ
ประกอบกิจการหรือการด าเนินกิจการของผู้ได้รับอนุญาต ไม่ว่าความจะปรากฏต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เองหรือมีผู้ร้องเรียน ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะด าเนินการตรวจสอบและ
สั่งการตามอ านาจหน้าที่โดยเร็ว 
 มาตรา ๑๔ ในกรณีจ าเปน็และสมควรเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับค าขอตาม
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตขึ้นให้ศูนย์รับค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตาม
มาตรา ๑๘ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอยู่ใน
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และจะให้มีสาขาของศูนย์ประจ ากระทรวงหรือประจ าจังหวัดด้วยก็ได้ 
การจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา 
ดังกล่าวให้ก าหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การด าเนินการของศูนย์รับค า
ขออนุญาตในการด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าขอ จะก าหนดในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ย่ืนค าขอ 
ยื่นค าขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 มาตรา ๑๕ เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาตตามมาตรา ๑๔ แล้ว ให้ด าเนินการและมีผล 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการอนุญาตหรือกฎที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ต้อง 
ยื่นค าขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมใด ณ สถานที่ใด ถ้าได้มีการยื่นค าขอ 
หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียม ณ ศูนย์รับค าขออนุญาตแล้ว ให้ถือว่าได้มีการยื่น
ค าขอ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐาน หรือค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตนั้น
แล้ว 
(๒) บรรดาเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใดที่ศูนย์รับค าขออนุญาตได้รับไว้ตาม (๑) ให้ศูนย ์
รับค าขออนุญาตน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในนามของหน่วยงานของผู้อนุญาต หรือส่งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และแจ้งให้หน่วยงานของผู้อนุญาตทราบ 
(๓) ในกรณีที่หน่วยงานของผู้อนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายจากเงินที่จะต้องน าส่งคลัง ให้ศูนย์รับค า
ขออนุญาตหักเงินดังกล่าวแทนและส่งมอบเงินที่หักไว้นั้นให้แก่หน่วยงานของผู้อนุญาต โดยให้
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ศูนย์รับค าขออนุญาตมีสิทธิหักค่าใช้จ่ายของศูนย์รับค าขออนุญาตตามอัตราที่จะได้ตกลงกับ
หน่วยงานของผู้อนุญาต 
(๔) ระยะเวลาตามมาตรา ๑๐ ให้นับแต่วันที่ศูนย์รับค าขออนุญาตส่งเรื่องให้ผู้อนุญาต 
โดยศูนย์รับค าขออนุญาตจะต้องส่งเรื่องให้ผู้อนุญาตไม่ช้ากว่าสามวันท าการและให้น ามาตรา ๑๐ 
วรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(๕) ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุญาตที่จะต้องส่งคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ที่ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบันให้ศูนย์รับค าขออนุญาตตามจ านวนที่จ าเป็น และด าเนินการให้มีการฝึกอบรม
หรือชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับค าขออนุญาต เพ่ือให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
(๖) ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับค าขออนุญาตที่จะต้องด าเนินการตามมาตรา ๘ 
และต้องรับผิดชอบในฐานะเช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๘ 
 มาตรา ๑๖ ให้ศูนย์รับค าขออนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับค าขอและค่าธรรมเนียม รวมตลอดทั้งค าอุทธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
(๒) ให้ข้อมูล ชี้แจง และแนะน าผู้ย่ืนค าขอหรือประชาชนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขออนุญาต รวมตลอดท้ังความจ าเป็นในการยื่นค าขออ่ืนใดที่จ าเป็นต้องด าเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตทั้งปวง ในการประกอบกิจการหรือด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
(๓) ส่งค าขอ หรือค าอุทธรณ์ ที่ได้รับจากผู้ยื่นค าขอหรือผู้ยื่นค าอุทธรณ์พร้อมทั้งเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคอยติดตามเร่งรัดหน่วยงานดังกล่าวเพ่ือ
ด าเนินการให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และคู่มือส าหรับประชาชนตาม
มาตรา ๗หรือตามกฎหมายที่ให้สิทธิในการอุทธรณ์ 
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการยื่นค าขอ มีรายละเอียดหรือก าหนดให้ต้อง 
ส่งเอกสารที่ไม่จ าเป็น หรือเป็นภาระเกินสมควรแก่ประชาชน ให้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่ง
การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
(๕) รวบรวมปัญหาและอุปสรรคจากการอนุญาตและการด าเนินการของศูนย์รับค าขออนุญาต 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพ่ือรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 
(๖) เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอนระยะเวลาเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ
รวมถึงข้อเสนอในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับการอนุญาต
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น 
 มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามมาตรา ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๑๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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 ประกาศ ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๒๖  
 ผู้ ประกาศ พลเอก เปรม   ติณสูลานนท์(นายกรัฐมนตรี) 
 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๖ 
 มี ๓ หมวด ๙๐ ข้อ 
หมวด ๑ ชนิดของหนังสือ 

ส่วนที่ ๑ หนังสือภายนอก 
ส่วนที่ ๒ หนังสือภายใน 
ส่วนที่ ๓ หนังสือประทับตรา 
ส่วนที่ ๔ หนังสือสั่งการ 
ส่วนที่ ๕ หนังสือประชาสัมพันธ์ 
ส่วนที่ ๗ บทเบ็ดเตล็ด 
ส่วนที่ ๖ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เปน็หลักฐานในราชการ 

หมวด ๒ การรับและสง่หนังสือ 
ส่วนที่ ๑ การรับหนังสือ 
ส่วนที่ ๒ การส่งหนังสือ 
ส่วนที่ ๓ บทเบ็ดเตล็ด 

หมวด ๓ การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ 
ส่วนที่ ๑ การเก็บรักษา 
ส่วนที่ ๒ การยืม 
ส่วนที่ ๓ การท าลาย 

หมวด ๔ มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง 
บทเฉพาะกาล 

 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
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 ข้อ ๖  ในระเบียบนี้ 

  “งานสารบรรณ” หมายความว่า  งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่ม
ตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย 

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

แม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน  และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้
วิธีการทางแสง  วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่น
ว่านั้น 
 “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า  การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือ
หนังสือผ่านระบบส่ือสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ  

ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือใน
ต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงาน
ในเรื่องใด  ๆ  และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ  คณะท างาน  หรือคณะบุคคลอื่นที่
ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน  

(ความในข้อ ๖ แก้ไขโดย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.
๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘) 

 ข้อ ๗ ค าอธิบายซึ่งก าหนดไว้ท้ายระเบียบ ให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ใช้งานสารบรรณ    
และให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

   ข้อ ๘ ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความและ
วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้รวมทั้งการแก้ไขเพ่ิมเติมภาคผนวกและจัดท า
ค าอธิบาย กับให้มีหน้าที่ด าเนินการฝึกอบรมเก่ียวกับงานสารบรรณ 

การตีความ การวินิจฉัยปัญหา และการแก้ไขเพ่ิมเติมภาคผนวก  และค าอธิบายตามวรรคหนึ่ง  
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ 
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 ข้อ ๙  หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
  ๙.๑  หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 

๙.๒ หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ  หรือที่มีไป
ถึงบุคคลภายนอก 

๙.๓  หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ   หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน
ราชการ 

๙.๔  เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
๙.๕  เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

 ๙.๖   ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(ความในข้อ ๙ แก้ไขโดย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.

๒๕๔๘ ลงวันที่ 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  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น  หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
 

ส่วนที่ ๑ 
หนังสือภายนอก 

 ข้อ ๑๑  หนังสือภายนอก   คือ  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้
กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ  หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่ง
มิใช่ส่วนราชการ  หรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก 

ส่วนที่ ๓ 
หนังสือประทับตรา 

                       
 ข้อ ๑๓  หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้า

ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา 

 

หมวด ๑ ชนิดของหนังสือ 
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ส่วนที่ ๔ 

หนังสือสั่งการ 
 

 ข้อ ๑๕ หนังสือสั่งการ  ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  เว้นแต่จะมีกฎหมาย
ก าหนดแบบไว้โดยเฉพาะ 

หนังสือสั่งการมี ๓ ชนิด ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
ส่วนที่ ๕ 

หนังสือประชาสัมพันธ์ 
 

 ข้อ ๑๙  หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมี
กฎหมายก าหนดแบบไว้โดยเฉพาะ 
หนังสือประชาสัมพันธ์มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 

ส่วนที่ ๖ 
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

                         
 ข้อ ๒๓ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ   คือ   หนังสือที่

ทางราชการท าขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ 
หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ  และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ  มี ๔ 
ชนิด  คือ  หนังสือรับรองรายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 

ส่วนที่ ๗ 
บทเบ็ดเตล็ด 

  
ข้อ ๒๘  หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและด าเนินการทาง

สารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
 ๒๘.๑  ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น 

   ๒๘.๒  ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
 ๒๘.๓  ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะท าได้ 
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ส่วนที่ ๑ 
การรับหนังสือ 

ข้อ ๓๕  หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหนา้ที่ของหน่วยงานสาร
บรรณกลางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 

การรับหนังสือที่มีชั้นความลับ  ในชั้นลับหรือลับมาก  ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ให้
ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ  เป็นผู้รับผ่านระบบการรักษา
ความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

ส่วนที่ ๒ 
การส่งหนังสือ 

 
ข้อ ๔๑  หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
การส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้

ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ  เป็นผู้ส่งผ่านระบบการรักษา
ความปลอดภัย    โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
ส่วนที่ ๓ 

บทเบ็ดเตล็ด 
 

 ข้อ ๕๐  เพ่ือให้การรับและส่งหนังสือด าเนินไปโดยสะดวกเรียบร้อยและรวดเร็ว   สว่น
ราชการจะก าหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติตลอดจนแนวทางปฏิบัตินั้นไว้ด้วยก็ได้  ทั้งนี้ ให้มีการส ารวจ
ทะเบียนหนังสือรับเป็นประจ าว่าหนังสือตามทะเบียนรับนั้นได้มีการปฏิบัติไปแล้วเพียงใด และให้มีการ
ติดตามเรื่องด้วย  ในการนี้ ส่วนราชการใดเห็นสมควรจะจัดให้มีบัตรตรวจค้นส าหรับหนังสือรับและ
หนังสือส่งเพื่อความสะดวกในการค้นหาก็ได้ตามความเหมาะสม 

 

 
ส่วนที่ ๑ 

การเก็บรักษา 
 ข้อ ๕๒  การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จ

แล้ว  และการเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 
 

หมวด ๒ การรับและสง่หนังสือ 
 

หมวด ๓ การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ 
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  ข้อ ๕๓  การเก็บระหว่างปฏิบัติ  คือ  การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของเจ้าของเรื่องโดยให้ก าหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๕๔  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก 

      
ส่วนที่ ๒ 
การยืม 

 ข้อ ๖๒  การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
    ๖๒.๑  ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะน าไปใช้ในราชการใด 
    ๖๒.๒  ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ   แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืม
ไว้ในบัตรยืมหนังสือและให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืม เรียงล าดับวัน  เดือน ปีไว้เพื่อ
ติดตามทวงถาม ส่วนบัตรยืมหนังสือนั้นให้เก็บไว้แทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป 

 ๖๒.๓  การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ  ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

๖๒.๔  การยืมหนังสือภายในสว่นราชการเดียวกัน  ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกข้ึนไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

     ส่วนที่ ๓ 
    การท าลาย 

 ข้อ ๖๖ ภายใน ๖๐ วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน    ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ
ส ารวจหนังสือที่ครบก าหนดอายุการเก็บในปีนั้น    ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่กอง
จดหมายเหตุแห่งชาต ิกรมศิลปากร   แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ 

 

 
 

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

 
 

ข้อ ๙๐  แบบพิมพ์ และซอง ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่า
จะหมด 

หมวด ๔ มาตรฐานตรา แบบพิมพ ์และซอง 
 

บทเฉพาะกาล 
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 ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีท่ี ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  
 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 มี 3 หมวด 29 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 
 
หมวด ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 
หมวด ๒ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
หมวด ๓ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
บทเฉพาะกาล 

 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

 
  

 

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
“แผนแม่บท” หมายความว่า แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
ตุลาการหรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ 
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวหน้าส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อ านวยการหรือผู้บริหารสูงสุด 
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน หรือหัวหน้าหรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานของรัฐในรูปแบบอ่ืน ส าหรับหน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหาร 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือหัวหน้าหน่วยงาน ส าหรับสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลที่อยู่ในก ากับของประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี 
(๓) ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด หรือประธานศาลรัฐธรรมนูญ ส าหรับองค์กร 
ฝ่ายตุลาการ 
(๔) คณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เป็นองค์กรอิสระและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ส าหรับองค์กร 
อิสระ 
(๕) อัยการสูงสุด ส าหรับองค์กรอัยการ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๕ ให้มยีุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 
อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบปีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติให้ท าเป็นประกาศพระ
บรมราชโองการ และเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ และหน่วยงานของ
รัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
การก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติและแผนอ่ืนใด รวมตลอดท้ังการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะก ากับดูแลและสนับสนุนให้
หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคสองและวรรคสามในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ
เป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ การก ากับดูแล
ตามวรรคสี่ ให้หมายความถึงการประสาน การปรึกษา หรือเสนอแนะต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ขององค์กรดังกล่าว 
มาตรา ๖ ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ 
(๒) เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก าหนดระยะเวลาที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย 
(๓) ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆเป้าหมายการพัฒนาประเทศตาม (๒) อย่างน้อยต้องมีเป้าหมายในด้าน
ความมั่นคงของประเทศด้านคุณภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน และด้านบทบาทของรัฐที่มีต่อ
ประชาชน 
มาตรา ๗ การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติต้องค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ ความต้องการ 
และความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติ โดย
ให้ด าเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีการใช้ข้อมูลความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ 
(๒) วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัด รวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 
(๓) การให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
รวมทั้งการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ชาติร่วมกัน 

หมวด ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ 
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การก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามมาตรา ๖ (๑) และ (๒) 
ต้องมีความชัดเจนเพื่อให้เห็นภาพในอนาคตของประเทศ โดยเป็นกรอบอย่างกว้างที่ยืดหยุ่นตาม 
การเปลี่ยนแปลงของโลก และต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละ 
ช่วงเวลา รวมทั้งมีการระบุตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายไว้ให้ชัดเจน 
มาตรา ๘ ในกระบวนการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะกรรมการจัดให้ประชาชน 
ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
(๑) การรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นเพื่อน ามาใช้จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
(๒) การรับฟังความคิดเห็นเม่ือจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ แล้วเสร็จเบื้องต้น 
เพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุง 
การรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งต้องใช้ 
วิธีการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้โดยสะดวกและทั่วถึง 
และต้องมีการแสดงข้อมูลที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้
ด้วย 
มาตรา ๙ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเสร็จแล้ว ให้เสนอ 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องใด ให้ส่งคืน 
คณะกรรมการด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควร แล้วส่งให้คณะรัฐมนตรีเพ่ือด าเนินการ
ต่อไปให้คณะรัฐมนตรีน าร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับจากคณะกรรมการหรือที่คณะกรรมการแก้ไข
เพ่ิมเติมตามวรรคหนึ่งแล้ว เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติ และให้วุฒิสภาพิจารณาและลงมติ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
จากสภาผู้แทนราษฎรถ้าสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติไม่แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี ได้ให้ความ
เห็นชอบในร่างยุทธศาสตร์ชาติที่คณะรัฐมนตรีเสนอในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาไม่ให้
ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติให้ร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นอันตกไป และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพ่ิมเติมก็ได้ ซึ่งต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ โดยให้ด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่เว้นแต่ระยะเวลาหกสิบวันและสามสิบวันตาม
วรรคสาม ให้ลดเหลือสามสิบวันและสิบห้าวัน แล้วแต่กรณีร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับความ
เห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน า ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวัน เพ่ือมี
พระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติ 
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มาตรา ๑๐ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการ 
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 
แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการด าเนินการ 
ปฏิรูปประเทศต้องมีความสอดคล้องกันแผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น 
รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย 
ในกรณีที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมแผนแม่บท 
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็นของประเทศ ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก่อน และเม่ือคณะกรรมการและ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว จึงด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุกห้าปีหรือในกรณีที่ 
สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะ 
ด าเนินการตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งด้านใดได้ หากคณะกรรมการเห็นสมควรแก้ไข
เพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้คณะกรรมการขอความ
เห็นชอบจากรัฐสภาก่อนด าเนินการ 
เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการ 
ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ และเม่ือได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้ถือเป็นส่วน
หนึ่ง 
ของยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 
 
มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” 
ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
(๓) ประธานวุฒิสภา เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง 
(๔) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ 
คนที่สาม 
(๕) ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธาน
กรรมการ 

หมวด ๒ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
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พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ 
(๖) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่เกิน 
เจ็ดสิบห้าปี ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในด้านความมั่นคง ด้านการเมืองและ 
การบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุข ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือด้านอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ จ านวนไม่เกินสิบเจ็ดคน 
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
ซึ่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมาย และรองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการในการแต่งตั้งกรรมการตาม (๖) ให้ค านึงถึงความหลากหลายของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง และความหลากหลายของช่วงอายุด้วยในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการตาม (๒) (๓) 
(๔) หรือ (๕) ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
มาตรา ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละห้าปี 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ (๖) 
(๔) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน
ความสามารถ 
มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
(๒) ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ และการมีส่วนร่วม 
ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และมาตรการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับ 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(๔) ก ากับดูแลการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
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มาตรา ๑๖ ในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า 
ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพ่ือพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ 
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมายคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละคณะ ให้แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น จ านวนไม่เกินสิบห้าคน โดยในการแต่งตั้งให้ค านึงถึงความ
หลากหลายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และความหลากหลายของช่วงอายุด้วย 
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมหรือภารกิจ 
ขององค์กรอิสระ ให้แต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหรือองค์กรอิสระที่เก่ียวข้อง 
ร่วมเป็นกรรมการด้วย 
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติมีอ านาจแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
แล้วแต่กรณี มอบหมาย 
มาตรา ๑๘ การประชุมของคณะกรรมการ คณะกรรมการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ 
และคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดในการประชุมของ
คณะกรรมการ ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะมอบหมายบุคคลใดให้มาประชุมแทน
ไม่ได้ 
มาตรา ๑๙ การปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
และคณะอนุกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจ าเป็นต้องได้ 
ข้อมูลหรือมีการศึกษาเรื่องใด จะขอให้ส านักงานจ้างบุคคล สถาบันการศึกษา หรือสถาบันที่มี 
วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย เพ่ือด าเนินการศึกษาค้นคว้าและจัดท ารายงานเรื่องดังกล่าวก็ได้ 
วิธีการจ้าง ค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของบุคคลหรือสถาบันตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๒๑ ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ 
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และอนุกรรมการตามมาตรา ๑๗ ได้รับ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๒๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท าหน้าที่ 
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ โดยมีหน้าที่และ
อ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ 
และคณะอนุกรรมการ 
(๒) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและความเห็นเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาจัดท า 
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งจัดหาและพัฒนาข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่คณะกรรมการ 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมการ 
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(๓) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามมาตรา ๘ 
(๕) เผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท รวมทั้งด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และสร้างแนวร่วมในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(๖) รับผิดชอบในการด าเนินการให้มีการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และการจัดท ารายงานตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ วรรคสอง 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการและ 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย 
 

 
 
มาตรา ๒๓ ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการติดตาม 
การตรวจสอบ และการประเมินผลการด า เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการข้อเสนอแนะในการวางระเบียบตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของ
องค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ หรือองค์กรอัยการ ให้คณะกรรมการประสาน
และปรึกษากับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าวด้วย 
มาตรา ๒๔ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามผลการด า เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงาน ภายในเวลาและตามรายการ 
ที่ส านักงานก าหนดให้ส านักงานจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอต่อ
คณะกรรมการ คณะรัฐมนตรีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง และรัฐสภา
ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
รายงานจากหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของ 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการให้เป็นไป 
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้วยในกรณีมีเหตุอันควรรายงานให้รัฐสภาทราบเป็นการเฉพาะเรื่อง ให้
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อให้
คณะกรรมการเสนอรัฐสภาเป็นการเฉพาะเรื่องได้ 
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณารายงานตามมาตรา ๒๔ แล้ว 
เห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่ด า เนินการตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มีมติส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นตามหน้าที่และอ านาจให้แล้ว
เสร็จ 

หมวด ๓ การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
 



 

 

ภาค ก (วิชาวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) เล่ม 1                                              

 
คูม่อืเตรยีมสอบ  126 

 

ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหานั้นสั่งให้ผู้นั้นพักราชการหรือพัก
งาน หรือสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไว้ก่อน หรือสั่งให้พ้นจากต าแหน่งต่อไป 
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าการด า เนินการใดของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท 
ให้คณะกรรมการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้อง 
และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และเม่ือหน่วยงานของรัฐด าเนินการแก้ไขปรับปรุงประการใด
แล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่แจ้งการด าเนินการให้คณะกรรมการ 
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติทราบภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการ 
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติรายงานให้คณะกรรมการทราบเพ่ือพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ
และสั่งการต่อไป เว้นแต่เป็นกรณีของหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ 
หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ ให้แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าวเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการตามวรรค
สองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัด
ต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อด าเนินการ 
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป และให้น าความในมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๗ ให้ส านักงานเผยแพร่รายงานที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ และรายงานสรุปผล 
การด าเนินการประจ าปีและรายงานเป็นการเฉพาะเรื่องตามมาตรา ๒๔ ให้ประชาชนทราบทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานเพ่ือประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ส านักงานจัดให้
มีวิธีการที่ประชาชนซึ่งพบหรือเห็นว่าหน่วยงานของรัฐหน่วยใดไม่ด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทสามารถแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส านักงานทราบได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
 

 
 
มาตรา ๒๘ ในวาระเริ่มแรก เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามก าหนดเวลาที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา ๒๗๕ ของรัฐธรรมนูญ ให้การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเป็นไป 
ตามก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๒ (๖) ให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
(๒) ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

บทเฉพาะกาล 
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(๓) ให้ถือว่าการรับฟังความคิดเห็นที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และส านักงานได้ด าเนินการก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เป็นการด าเนินการตามมาตรา ๘ (๑) แล้ว แต่ไม่เป็นการตัดอ านาจที่จะด าเนินการให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
(๔) ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง โดยให้ใช้ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
ที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จัดท าขึ้น 
มาใช้เป็นหลักในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นดังกล่าว และให้น าความเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง มาประกอบ 
การพิจารณา รวมทั้งให้ค านึงถึงความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับตาม (๓) ด้วย 
(๕) ให้ส านักงานด าเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๘ (๒) ให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นตาม (๔) 
(๖) ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ แก้ไขเพ่ิมเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็นตาม (๕) ให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อคณะกรรมการภายในสี่
สิบห้าวันนับแต่วันที่การรับฟังความคิดเห็นตาม (๕) แล้วเสรจ็ 
(๗) ให้คณะกรรมการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
(๘) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่ 
รัฐสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากคณะกรรมการ 
(๙) ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากคณะรัฐมนตรี 
(๑๐) ให้นายกรัฐมนตรีน าร่างยุทธศาสตร์ชาติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว 
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ตาม (๘) ให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วตาม (๘) 
ต่อวุฒิสภาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เพ่ือให้วุฒิสภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติจากคณะรัฐมนตรี 
ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติสิ้นสุดลงก่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ตาม (๙) จะแล้วเสร็จ ให้วุฒิสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติต่อไปให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ และในกรณีที่จ าเป็นอาจขยายระยะเวลาอีกได้แต่ต้องไม่เกินสิบวัน 
เมื่อวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติตามวรรคสองหรือวรรคสามแล้ว 
ให้นายกรัฐมนตรีด าเนินการตาม (๑๐) ต่อไป 



 

 

ภาค ก (วิชาวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) เล่ม 1                                              

 
คูม่อืเตรยีมสอบ  128 

 

 มาตรา ๒๙ ในระหว่างอายุของวุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙ (๔) ของรัฐธรรมนูญ ในกรณี 
ที่การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท เป็นผลจาก 
มติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีโดยตรง ให้คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการและวุฒิสภาทราบ และให้วุฒิสภาด า เนินการตามมาตรา ๒๗๐ 
ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นว่ากรณีเป็นปัญหาว่ามติของคณะรัฐมนตรีหรือการด าเนินการ 
ของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ให้วุฒิสภามีมติเสนอเรื่อง 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัยโดยเร็ว หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติของคณะรัฐมนตรี 
หรือการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติพิจารณาและมีมติให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจาก
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติโดยให้ฟังข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามที่ปรากฏในค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธนัวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา(นายกรัฐมนตรี) 
 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส่วนที่ ๑ ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
ส่วนที่ ๒ การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
  สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  

สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  
ส่วนที่ ๓ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที ่๑ : การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที ่๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที ่๔ : การเติบโตทีเ่ปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที ่๕ : การเสรมิสร้างความมั่นคงแห่งชาตเิพื่อการพัฒนาประเทศ  
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่๖ : การบรหิารจดัการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที ่๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที ่๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวตักรรม  
ยุทธศาสตร์ที ่๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที ่๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

ส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒             
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า
ฯให้ประกาศว่าโดยที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังมีสาระส าคัญตามท่ีแนบท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 
  

 

สรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที ่๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 



 

 

ภาค ก (วิชาวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ) เล่ม 1                                              

 
คูม่อืเตรยีมสอบ  130 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยง
กันใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางใน
การพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี ้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็น
แผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SustainableDevelopment Goals: SDGs)รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความม่ันคง ม่ังคั่งและยั่งยืน ” 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการ
ส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการ
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

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

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ 
๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙”ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา 
๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
๖. ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” 

ทั้งนี้โดยมีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช้ คือ การก าหนด 
วาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และ
สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และการใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการ 
 
๓. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๓.๑ เป้าหมายการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ก าหนดเป้าหมายด้านต่างๆ ในช่วงเวลา ๕ ปี 
โดยค านึงถึงการด าเนินการต่อยอดไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

(๑)คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
(๒) การลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจน 
(๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
(๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้า 
(๕) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี 
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน 

 

ส่วนที่ ๑ ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
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๑. สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 

๑.๑ สถานการณ์และแนวโนม้เศรษฐกิจโลก และผลกระทบต่อประเทศไทย 
๑.๑.๑ ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงข้ึน 
๑.๑.๒ ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน 
๑.๑.๓ การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี ๒๕๕๘ 
๑.๑.๔ รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มมากขึ้น 

และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายข้ึน 
๑.๒ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส าคัญต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และเปลีย่นวิถีการดารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ 
ทุกวัย 

๑.๒.๑ เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
หลากหลายสาขา 
๑.๒.๒ มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจากัด 
๑.๒.๓ การแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูงมีความสามารถเฉพาะทาง 
หรือมีทักษะหลายด้าน (Multi-Skills) ในตลาดแรงงานสูงขึ้น 
๑.๒.๔ เกิดความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ 

๑.๓ สถานการณ์และแนวโนม้สังคมโลก 
๑.๓.๑ การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการดาเนินชีวิต 
๑.๓.๒ การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค 

๑.๔ สถานการณ์และแนวโนม้สิ่งแวดล้อมโลก 
๑.๔.๑ วาระการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง 
ค.ศ. ๒๐๑๕ 
๑.๔.๒ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข้มข้น ส่งผลให้ประเทศต่างๆ รวมทั้งไทยต้องดาเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่าง
จริงจัง 
๑.๔.๓ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรง 
มากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความม่ันคงด้านน้าและอาหาร 

๑.๕ สถานการณ์ความม่ันคงโลก 
๑.๕.๑ ประเทศมหาอ านาจมีแนวโน้มของการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทใน 
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
๑.๕.๒ ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐทั้งด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิ 

ส่วนที่ ๒ การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 
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ทับซ้อนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อผลประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร 
๑.๕.๓ อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการเชื่อมโยง 
ในภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการที่
ซับซ้อนมากขึ้น 
๑.๕.๔ การก่อการร้ายก าลังส่งผลกระทบต่อสังคมโลก โดยทวีความรุนแรงและมีความถี่ 
มากขึ้น 

๒. สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
๒.๑ สถานการณ์และแนวโนม้เศรษฐกิจไทย 

๒.๑.๑ ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับที่น่า
พอใจ 

๑) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
๒) โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก

ขึ้น 
๓)ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
๔) ประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งด้านความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีความแข็งแกร่ง
ในระดับโลก 
๕) อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น 
๖) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

๒.๑.๒ ผลการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๐ 
และในช่วง ๔ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ 
 
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมในกรอบความร่วมมืออีกหลายกรอบ อาทิ  
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง  
ระหว่างกัมพูชา 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
โดยรวมของกรอบความร่วมมือเหล่านี้ล้วนต่างมุ่งสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาคเอเชีย 
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๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๑.๒ เพื่อให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
๑.๓ เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้น
มากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร 
และน้ า 
๑.๔ เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
๑.๕ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
๑.๖ เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ 
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
๑.๗ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้
ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้
กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 

๒. เป้าหมายรวม 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ประกอบด้วย 

๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์  
๒.๒ ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้
เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 
๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า  

ส่วนที่ ๓ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
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๒.๕ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
และเพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย  
๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  

 

 
 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ โดยท่ีสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๘ ของจ านวนประชากร
ทั้งหมด ในขณะที่จ านวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
๒.๑ เป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๒.๑.๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
๒.๑.๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และ
ภาคเอกชน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
เป้าหมายที่ ๑ ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 
ที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 

ตัวชี้วัด ๑.๑ รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด เพิ่มข้ึนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ๑๕ ต่อปี 

ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
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ตัวชี้วัด ๑.๒ ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 
๐.๔๑เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ตัวช้ีวัด ๑.๓ การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้
ต่ าสุดเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัด ๑.๔ สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๖.๕ ณ ส้ิน
แผนพัฒนาฯ 
ตัวชี้วัด ๑.๕ สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุด 
ลดลง 

เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ตัวช้ีวัด ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับ
ร้อยละ ๙๐โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่ 
ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับช้ันผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ ๕๐ มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และ
ภูมิภาคลดลง 
ตัวชี้วัด ๒.๓ สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 
๔๐) และท่ีเข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัด ๒.๔ ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพ้ืนที่
ลดลง 
ตัวชี้วัด ๒.๕ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง 
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการ
คุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 

๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพ
ร่างกายการดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของ
ครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดนิทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้
ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 

๓.๑.๒ จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
โดยรัฐจัดให้มีกลไกช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือด้าน
ค่าใช้จ่าย 
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ที่จ าเป็นเพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ เข้าถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ได้ อาทิ 
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพเชิงรุกทั้งในด้านการให้คา
ปรึกษา การควบคุมและป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้าน
สุขอนามัย 

๓.๑.๓ สร้างโอกาสในการมีที่ดินท ากินของตนเองและยกระดับรายได้ โดยรัฐเข้าไป 
สนับสนุนการมีที่ดินทากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบที่ครบวงจร ตั้งแต่การจัดสรรที่ดินท ากินอย่างมี
เงื่อนไขเพ่ือป้องกันการเปลี่ยนมือผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินท า
กิน การพัฒนาทักษะความช านาญ การจัดสรรเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง การขยายโอกาส
ในการเข้าถึงข่าวสาร สารสนเทศและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพและการสนับสนุนด้าน
การตลาด ตลอดจนส่งเสริมทักษะการบริหารเงินเพ่ือให้สามารถจัดการรายได้ เงินทุน และหนี้สิน
อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพ่ือเป็นกลไกท่ีทาให้เกิดการกระจายการ
ถือครองที่ดิน ที่จะช่วยให้เกษตรกร กลุ่มเกษตร ผู้ยากจน ได้มีที่ดินท ากินและมีที่อยู่อาศัย 

๓.๑.๔ ก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อ 
กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน และ
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม ตลอดจนปรับโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาครัฐ โดยให้ความส าคัญกับการ
จัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพ้ืนที่ที่มีการก าหนดเป้าหมายเพื่อลดความยากจนและลด
ความเหลื่อมล้าในสังคมควบคู่ไปกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 

๓.๑.๕ เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ 
ต่ าสุดอย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ เพ่ิมเบี้ยคนพิการและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจนให้เพียง
พอที่จะด ารงชีพได้ สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากร
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดบริการตามความจาเป็น
ส าหรับผู้สูงอายุทั้งนี้ จะต้องมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับการจัดบริการภาครัฐ โดยเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการทั้งหมดและร่วมใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ในการ
ก าหนดเป้าหมายคนจนคนเกือบจน และกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด เพ่ือให้สามารถ
ระบุประชากรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเน้นการพัฒนา
และใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกาลังคน และความคิดสร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและ
ฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการต่อยอดการผลิต
และบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งดาเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ได้แก่ การสร้างความ

ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด
มลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากข้ึน ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสรมิสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัฒน์และ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและเสถียรภาพของประเทศไทย
ในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ได้แก่ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ อาชญากรรมข้ามชาติ
และการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจาก
ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในระยะ ๕ ปีต่อไปซึ่งเป็นช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงให้ความส าคัญ 
ต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความม่ันคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและ
อุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ส าคัญประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุ
เป้าประสงค์ที่วางไว้การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฏหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความ
โปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ 
ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอ านวย 
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ความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทัง้การขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยทาให้การ
ทุจริตประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาส าคัญ
ที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุน
ส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นและวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบ
เป้าหมายอนาคตในปี ๒๕๗๙ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐิจ
และสังคมการกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
ประสบปัญหาความต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหาร
จัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทาให้มีข้อจากัดในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒จะมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและใน
อาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพการดาเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปทา
ธุรกิจในต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงใน
อนาคตแนวทางการพัฒนาในช่วงระยะเวลา ๕ ปี จะต้องให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การ
พัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือ
ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 
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ยุทธศาสตร์ที ่๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก ่

การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้าง
รายได้ส าหรับประชาชนในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล 
และการบริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการ
เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับที่เป็นวงกว้างขึ้น อาทิ ความ
ตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive EconomicPartnership: 
RCEP) ความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปค และกลุ่มประเทศ ๗๗ เป็นต้น ที่ต้องสนับสนุน 
การด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ในฐานะประเทศสมาชิกในทุก
ระดับ และผลักดันให้การพัฒนาประเทศไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ อาทิเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อก าหนดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2 emission) มาตรฐาน 

ด้านการบิน และมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น และเพ่ือที่
ประเทศไทยจะใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศให้เป็นกลไกสนับสนุนและขยายโอกาสการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ให้ความส าคัญกับ
การปรับปรุงกลไกภายในประเทศให้มีบูรณาการ 
ให้ความส าคัญกับกลไกท่ีสร้างสรรค์และเป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
และขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการดาเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านถึง
บทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
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ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลาย
ประการประกอบด้วย ความชัดเจนของสาระของแผนพัฒนาฯ การรับรู้ เข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
และความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมต่อการพัฒนา
ประเทศภายใต้ทิศทางท่ีได้ร่วมกันก าหนดขึ้น ระบบและกลไกการบริหารจัดการจากแผนสู่การปฏิบัติ
ที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ และระบบการจัดสรรงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ทั้งนี้
ประเด็นบูรณาการจะถูกก าหนดจากประเด็นการพัฒนาส าคัญที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประกอบกับนโยบายรัฐบาลในช่วงเวลานั้นๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศที่ส าคัญ 
ทั้งนี้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ นอกจากจะดาเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ตามแนวทาง 
การขับเคลื่อนที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ไว้อย่างเป็นระบบแล้วจะต้องผลักดันให้
ระบบการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง มีการดาเนินงานร่วมกัน
ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน และการปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลแบบมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและสะท้อนการถ่ายทอดจากระดับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที ่๑๒ สู่แผนปฏิบัติการกระทรวงและจังหวัดที่สอดคล้องกันของเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับ
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของการพัฒนา นอกจากนี้ระบบติดตามและประเมินผลการดาเนิน
งานตามยุทธศาสตร์และการประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีความสอดคล้อง
กัน โดยจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความเชื่อมโยงสอดรับกัน 
รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการร่วมที่เหมาะสม 
๑. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ 
๑.๑ หลักการ 

๑.๑.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ เป็นกรอบทิศทางหลัก 
และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 
๑.๑.๒ กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม 
(Area Function Participation: AFP) ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา 
และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน 
๑.๑.๓ เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็น
เครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน 
๑.๑.๔ ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ 
สื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่า
หรือคลัสเตอร์ 

ส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
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ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 
๑.๑.๕ ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่างๆ ตั้งแต ่
ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน 
และแผนปฏิบัติการและระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการ
พัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง 

๑.๒. แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ 
๑.๒.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสาคัญและพร้อม 

เข้าร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วน ถึงวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบุคคลสื่อมวลชนทั้งระดับชาติและท้องถิ่น กิจกรรม สื่อ
สมัยใหม่ที่เข้าใจง่าย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้ข้อมูลข่าวสารกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง จัดทาคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ เผยแพร่แก่ภาคีการพัฒนาเพื่อ
ใช้ประสานแผนแต่ละระดับที่ทุกภาคส่วนสามารถนาไปปรับใช้ให้เกิดบูรณาการการท างานร่วมกัน 
รวมถึงสร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที๑่๒ และ
ผลักดันให้พรรคการเมืองนาประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการจัดทานโยบายของพรรค
และนโยบายของรัฐบาล โดยพิจารณาลาดับความส าคัญ โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวกับ “การ
วางรากฐานการพัฒนา” ในระยะยาว 
๑.๒.๒ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย 
รัฐบาล และแผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

๑) ก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฉบับท่ี ๑๒ 
เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน นาไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร 
และแนวทางการร่วมดาเนินงานของภาคส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและ 
จัดท าเป็นแผนการลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาใน
หลายมิติภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครอบคลุมสาระและบทบาทภาคีการ
พัฒนาที่กว้างขวาง มีแผนปฏิบัติการที่มีความชัดเจนทั้งแผนงาน โครงการ งบประมาณ
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้มีส่วนร่วม กระบวนการท างาน และระยะเวลา เป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ซึ่งต้องให้ความส าคัญต่อการคัดเลือก
บุคลากรในต าแหน่งส าคัญที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารโครงการเพื่อให้สามารถท างาน
ได้ต่อเนื่อง โดยน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในแผนงานและโครงการ
เหล่านี้ โดย 
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๒.๑) จัดท าแผนการลงทุนการพัฒนาในประเด็นที่มีความส าคัญล าดับสูง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณที่
เหมาะสม และการจัดสรรงบประมาณในแบบบูรณาการสาหรับประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญและเป็น
รากฐานของการปฏิรูปที่ส าคัญ ก่อให้เกิดผลการพัฒนาในภาพรวม 
๒.๒) น าประเด็นการพัฒนาที่ต้องแปลงเป็นโครงการขนาดใหญ่ อาทิ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขับเคลื่อนภายใต้หลักการการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐกับเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ที่สร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ในการพัฒนาประเทศ สามารถขยายการลงทุนขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ทันการณ์ และเกิดความคุ้มค่าของการลงทุน__ 
๒.๓) ผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์แปลงสู่การปฏิบัติผ่านแผนงานระดับ
กระทรวงสู่พ้ืนที่ระดับต่างๆ ผสมผสานอยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงานที่มีเป้าหมายและ 
ตัวช้ีวัดชัดเจน โดย สศช. และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมจัดทาและติดตามประเมินผลแผนดังกล่าวที่
สะท้อนความสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ 
รวมถึงให้ความส าคัญกับการบูรณาการแผนงานโครงการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
๑.๒.๓ เชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐาน ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาส าคัญ ตลอดจน 
แผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป 
นโยบายรัฐบาลและแผนระดับต่างๆ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติจะดาเนิน
การในหลายระดับตั้งแต่นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูป แผนของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ท้องถิ่น/ชุมชน ตลอดจนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ทิศทาง 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ดังนี้ 
๑) รัฐบาลน าประเด็นการพัฒนาที่มีลาดับความส าคัญสูงและแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เป็นกรอบร่วมกับนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา จัดทาแผน 
การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ รวมทั้งระยะเวลาดาเนินการ และการติดตามประเมินผล 
หน่วยงานกลางนาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ บูรณาการกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป็น
กรอบสาหรับกระทรวง/กรมพิจารณาใช้ประกอบการจัดทาคาของบประมาณ 
๒) สศช. จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ สาหรับเป็นเครื่องมือชี้ทิศทางการพัฒนาระดับภาคและพ้ืนที่ เพ่ือให้ภาคี
การพัฒนาที่เก่ียวข้องทุกระดับนาไปจัดทาแผนพัฒนา ตั้งแต่ขั้นการวางแผนยุทธศาสตร์เชื่อมต่อ
จนถึงขั้นการวางแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยง สอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยให้กระทรวง 
กรม จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ให้เชื่อมโยงระหว่างแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ กับภารกิจของหน่วยงานใน
พ้ืนที่ และมีความเชื่อมโยงของแผนงานโครงการในเชิงบูรณาการท่ียึดพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
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๓) กระทรวง/กรมจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดย 
กระทรวง กรม นายุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจมาวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง กรม เพ่ือนา
ไปก าหนดแนวทางการพัฒนาในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี และการจัดทาแผนงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน โดยให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงบูรณาการกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
๔) จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาระยะ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ทั้ง 
๑๐ ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนบนพื้นฐานของศักยภาพ โอกาส และข้อจ ากัดของพ้ืนที่ และ
ให้ความส าคัญกับการบูรณาการ 
 
ช่องทางติดต่อสื่อสาร 0806168600 หรือสแกน QR 
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