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สาร 
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักที ่ม ีกลไกครอบคลุมทุกระดับในพื ้นที่  
ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ รับนโยบายและคำสั่ง 
จากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการ 
ให้เหมาะสมกับท้องที ่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร 
ซึ ่งปฏิบัติหน้าที ่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดเพื ่อขับเคลื ่อนภารกิจของรัฐและนโยบาย 
ของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะตัวแทนของรัฐบาลในระดับพื้นที่จึงมีบทบาทสำคัญ  
ในการประสานและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่น ชุมชน  
และภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเชิงพื ้นที่  เพื ่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด
และกลุ ่มจังหวัด ทั ้งนี ้  ขอให้ย ึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี (Good Governance)  
ความสุจริต และตั้งมั่นบนประโยชน์ส่วนรวมในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้อง
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

ในนามของกระทรวงมหาดไทย ขอส่งกำลังใจไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและทีมงาน  
ในระดับพื้นที่ที่ตั้งใจทำงานเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ด้วยความมานะ อดทน เสียสละ รวมทั้งดำรงตน
เป็นแบบอย่างและเป็นที่พ่ึงให้แก่พ่ีน้องประชาชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภารกิจต่าง ๆ ของรัฐบาลให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และร่วมกันพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

พลเอก  
(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



 



 

สาร  
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
การบริหารงานเชิงพื้นที่ ต้องอาศัยภาวะผู้นำที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ เข้าใจถึงบริบท

และสถานการณ์ เพื ่อให้สามารถวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ข้อจำกัดได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู ้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นผู ้ที่ มีบทบาทในการบูรณาการทุกภาคส่วน  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพ้ืนที่ ทั้งการขับเคลื่อน
งานเชิงนโยบาย งานเชิงภารกิจ และงานเชิงพ้ืนที่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ถือเป็นกลไกเชื่อมต่อประสานระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล และภารกิจของกระทรวง ทบวง กรมไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ตลอดจนดูแล
ให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรม  
ในสังคม ในขณะเดียวกันยังทำหน้าที่เป็นผู้สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับ
พื้นที่ให้กับรัฐบาลและกระทรวง ทบวง กรมได้นำไปพิจารณากำหนดเป็นนโยบาย แผนงาน/โครงการ 
เพ่ือให้สามารถบริหารความคาดหวังของทุกภาคส่วนและแก้ไขปัญหาภายใต้บริบทที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ 

ในการนี้ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุ่งมั่นทำหน้าที่ ให้สอดคล้องตามปณิธานของ
กระทรวงมหาดไทย ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชน รวมทั้งเพิ ่มประสิทธิภาพ 
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในพื้นที่ อันจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังคงบทบาท
เป็นเสาหลักในการบริหารงานเชิงพ้ืนที่สืบไป 

 
 
 

 
 

(นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 



 



 

คำนำ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 มาตรา 54 กำหนดให้

จังหวัดหนึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็น
หัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร จากบทบัญญัติดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีบทบาทหน้าที่ในสองลักษณะคือ การเป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งมาปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล 
อีกลักษณะหนึ่งคือ การบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในส่วนภูมิภาค ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญ
ยิ่ง โดยเฉพาะในสภาวการณ์ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจำเป็นต้องมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ บุคลากรที่มีประสบการณ์ เป็นเครื่องมือรวมทั้งการ
สนับสนุนจากส่วนราชการต่าง ๆ สำหรับช่วยให้การบริหารเพ่ือปฏิบัติราชการบรรลุผลสำเร็จ 

กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนและบริหารราชการ
ในพื้นที ่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
ของประชาชนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม การอำนวยความเป็นธรรม เศรษฐกิจ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ โดยใช้กลไกและเครือข่ายที่มีอยู่
ทั ่วประเทศ ดังนั ้น เพื ่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู ้ว ่าราชการจังหวัด  
จึงได้จัดทำ “คู่มือผู้ว่าราชการจังหวัด” ขึ้น โดยได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสคัดตัด
ตอนที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการเพื่อเป็นหลักคิดในการปฏิบัติงาน และได้รวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการ รวมทั้งขั ้นตอน แนวทางปฏิบัติงานต่าง ๆ  
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องปฏิบัติเพื่อให้
บังเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่  

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือผู้ว่าราชการจังหวัด” จะมีส่วนช่วยอำนวย
ประโยชน์ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการของจังหวัดให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผลแห่งการปฏิบัติราชการสำเร็จลุล่วง เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ
และประชาชนต่อไป 
 
 
 
 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

สิงหาคม 2564 
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บทที่ 1  
หลักคิดในการปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท

และพระราชดำรัส 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสในการทำงาน 
ที่ควรยึดเป็นแบบอย่าง 
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พระปฐมบรมราชโองการ 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
 

 

“เราจะสืบสาน  รักษา  และต่อยอด 
และครองแผ่นดินโดยธรรม 

เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 



 

7 
 

พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน   
วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕62 

 
 

 

 “ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่  ๒  อย่าง.   อย่างหนึ่งคือ
ผลประโยชน์ของแผ่นดิน  อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม. 
ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ     
ส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ 
บรรลุถึงเป้าหมายนั้น.” 
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พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน   
วันพุธ ที่ ๑ เมษายน ๒๕63 

 
 

 

 “งานราชการนั ้น  ต้องอาศัยความรู้   ๓  ส่วนในการปฏิบัติ 
คือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้อง  แม่นยำ  ลึกซึ้ง  กว้างขวาง  ความรู้  
ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่  และความรู ้คิดวินิจฉัย 
ที่ถ ูกต้องด้วยเหตุผล  หลักว ิชา   และหลักธรรม.   ข ้าราชการ 
ทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู ้ทั ้งสามส่วนนี้ให้สมบูรณ์พร้อม   
อย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด  จะได้สามารถปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชน.” 
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พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน  เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน   
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เมษายน ๒๕6๔ 

 
 

 

 “งานราชการนั ้น  เป็นงานที ่ เก ี ่ยวข้องโดยตรงกับวิถ ีช ีวิต 
ของประชาชน  ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นปรกติ  ตามสถานการณ์
และกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป.   ข้าราชการทุกคนจึงต้องทำความเข้าใจ
งานในหน้าที่ของตนให้กระจ่างชัด  และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น  แล้วปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องเหมาะสม  โดยยึดมั่นแน่วแน่
อยู่ในเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ  คือประโยชน์สุขของประชาชน
และความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ.” 
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พระบรมราโชวาท 
เมื่อคร้ังทรงดำรงพระราชอิสริยยศ  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
พระราชทานแก่ผู้นำศูนย์เยาวชนตำบลทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ในโอกาสเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานธงประจำศูนย์เยาวชนตำบล  
วันศุกร์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๐ 

 
 

 

 “...ในปัจจุบันเป็นที่ทราบและยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า  ทรัพยากร  
มนุษย์หรือกำลังคนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญกว่าทรัพยากรธรรมชาติ  
ดังจะเห็นตัวอย่างจากหลายประเทศซึ่งขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ  
เป็นอย่างมาก  แต่ก็สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้มากกว่า  
ประเทศที ่ม ีทร ัพยากรธรรมชาต ิอ ุดมสมบูรณ ์  ท ั ้ งนี้ เพราะเขามี  
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนา. ...” 
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พระบรมราโชวาท 
เมื่อคร้ังทรงดำรงพระราชอิสริยยศ  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
พระราชทานแก่ผู้นำศูนย์เยาวชนตำบลทั่วประเทศและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ในโอกาสเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานธงประจำศูนย์เยาวชนตำบล  
วันพุธ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

 
 

 

 “...การที่กระทรวงมหาดไทย  ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนา
ชุมชนดำเนินการจัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบลขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 
ที ่จะพัฒนาเยาวชนให้ม ีค ุณสมบัต ิในตัวเองเพิ ่มพูนข ึ ้นทุกด้าน   
เพ ื ่อสามารถเป็นผู ้นำและเป็นกำลังพัฒนาท้องถิ ่นให้มั ่นคงและ 
ก้าวหน้านั้น  นับเปน็วิธีการอันแยบคายประการหนึ่ง  ที่ควรแก่การนิยม
และสนับสนุนโดยแท้.   จึงขอชมเชยทางราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย 
ทุกท่าน  ที่พยายามจัดการอบรมอันมีประโยชน์ยิ่งนี้ติดต่อกันมาเป็น
เวลานานปี  ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ. ...” 
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พระราชดำรัส 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในโอกาสที่ปฏิบัตกิารช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน 
ทีมหมูป่าอะคาเดมี ทีว่นอุทยานถำ้หลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย สำเร็จผลด้วยด ี

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 

 
 

 

 “...การบร ิหารจ ัดการท ี ่ ด ี   การ ใช ้ความร ู ้   ความสามารถ   
ความเชี ่ยวชาญ  ให้พอเหมาะพอดีกับสถานการณ์  การปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติการอย่างรอบคอบ  มีวินัย  มีสติ  ตลอดจนการรู ้หน้าที ่ของตน 
และปฏิบัต ิหน้าที ่ให ้ประสานส่งเสร ิมกับทุกคนทุกฝ่ายโดยเต็มกำลัง   
เป็นเครื่องมืออย่างสำคัญ  ที่จะสามารถนำไปใช้แก้ไขอุปสรรคปัญหา  รวมทั้ง
พัฒนาบ้านเมืองของเราได้  และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความรัก  
ความปรารถนาดีต่อกันนั้น  เป็นพลังอันยิ่งใหญ่  ที่จะทำให้มวลมนุษยชาติ 
อยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกยั่งยืนตลอดไป...” 
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พระราชดำรัส 
เมื่อคร้ังทรงดำรงพระราชอิสริยยศ  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ในโอกาสเสด็จ ฯ ไปทรงถวายสักการะปูชนียวัตถแุละปูชนียสถาน 

และทรงเยี่ยมพสกนิกร จงัหวัดอุทัยธานี 
วันเสาร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๑๙ 

 
 

 

        “...ทุกคนทุกฝ ่าย  ควรจะได ้ต ั ้ งใจจร ิงท ี ่จะประกอบการงาน 
ที่เป็นอาชีพและหน้าที ่ของตน ๆ  ด้วยความขยันหมั ่นเพียรและอดทน   
มีความสามัคคีและเมตตา  ความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน  ช่วยเหลือส่งเสริมกัน
ด้วยความสุจริต  เพื ่อให้ภารกิจที ่แต่ละคนกระทำนั ้นมีประสิทธิภาพ 
และได้รับผลอันสมบูรณ์  จักได้เกิดประโยชน์เพิ่มพูนเป็นความเจริญก้าวหน้า
ของส่วนรวมในที่สุด...” 
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พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  

พระราชทานแก่คณะผู้บริหารงานเร่งรัดพัฒนาชนบท   
ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน   

วันศุกร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๒ 
 

 

 “...การพัฒนาชนบทเป็นงานที่สำคัญ  เป็นงานที่ยาก  เป็นงาน 
ที่จะต้องทำให้ได้ด้วยความสามารถ  ด้วยความเฉลียวฉลาด  คือทั้งเฉลียว
ทั้งฉลาด  ต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ  มิใช่มุ่งที่จะหากินด้วยวิธีการใด ๆ 
ใครอยากหากินขอให้ลาออกจากตำแหน่ง  ไปทำการค้าดีกว่า  เพราะว่า
ถ้าทำผิดพลาดไปแล้วบ้านเมืองเราล่มจม  และเมื่อบ้านเมืองของเราล่มจม
แล้วเราอยู่ไม่ได้  ก็เท่ากับเสียหมดทุกอย่าง  ขอพูดอย่างนี้แล้วก็ให้ไป
พิจารณา  พยายามที่จะให้การสัมมนาที่ทำมาได้ประโยชน์  เพราะว่าเรื่องที่
สัมมนาเป็นหลักวิชาที่จะต้องปฏิบัติ  แล้วก็ขอให้นำวิชาต่าง ๆ  นี้ไปแจกจ่าย
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายพิจารณาว่าจะทำอย่างไร
ให้ดีที่สุด  ไม่ใช่เพื่อประจบผู้ใหญ่  แต่ว่าสำหรับประจบตัวเอง  สำหรับ
สร้างที่ให้ตัวเองอยู่ได้  เพราะว่าเป็นงานของตัวเองทั้งนั้น...” 
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พระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  

พระราชทานแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยครบรอบ ๑๐๐ ปี 

วันพุธ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๕ 
 

 

 “หน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย  พูดอย่างรวบรัด  ค ือการอำนวย 
ความสุขสวัสดีแก่ทวยราษฎร์  และการอำนวยความสุขสวัสดีที ่ทำอยู่ นั้น  
อาจจำแนกตามประเภทงานได้เป็น  ๔  ด้าน  คือ  การอำนวยความมั ่นคง
ปลอดภัยในชีว ิตและทรัพย์ส ิน  การพัฒนาอาชีพและฐานะความเป็นอยู่  
การพัฒนาจิตใจให้อยู ่ร ่วมกันได้ด้วยความสุขและความสามัคคีปรองดอง  
และการให้การศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่แจ่มใส.   งานทั้ง  ๔  ด้านยังจำแนก 
เป็นส่วนปลีกย่อยออกไปได้มากมาย  ซึ ่งต้องมีกรมกองต่าง ๆ  รับผิดชอบ  
ไปปฏิบัติ  ทั ้งต้องพึ ่งพิงอาศัยความร่วมมือจากกระทรวงทบวงกรมอื ่นอย่าง 
กว้างขวางและใกล้ชิดด้วย.   ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกฝ่าย  ทุกคน  
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักปฏิบัติที่แน่นอนเป็นเครื่ องยึดถือ.  หลักการ 
อย่างแรกก็ค ือต้องปฏิบัต ิงานให้ประสานสอดคล้องและดำเนินก้าวหน้า  
ไปด้วยกัน  เสมอกัน  พร้อมเพรียงกันทุกฝ่ าย  โดยมิให้ล้ำหน้าหรือล้าหลัง 
กว ่าก ัน  อ ันจะเป ็นเหต ุให ้งานชะง ักง ัน  หร ือเส ียขบวน  และเส ียผล.    
หล ักการอย ่างท ี ่สอง  ค ือต ้องพยายามประสานงานก ับท ุกหน ่วยงาน  
ด้วยความสมัครสมานและความเข้าใจอันดีต่อกัน.   ประการสำคัญ  คือจะต้อง
ระมัดระวังปฏิบัติการทุกอย่างด้วยความสุจริตเที ่ยงตรง  ให้สมควรและ 
ถูกต้องด้วยหลักวิชา  กฎหมาย  ความชอบธรรม  โดยไม่มีอคติ.” 
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พระราชดำรัส 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  
พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยั และข้าราชการ พ่อค้า คหบดี  

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน   
วันศุกร์ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ 

 
 

 “ . . . ค ว ามร ่ วมม ื อทั้ ง หมดนี้ ทั้ ง ท า งว ิ ช าการทางปฏ ิ บ ั ติ  
และทางทรัพย์  ก็รวมเข้ามา  แล้วก็เป็นความก้าวหน้าความปลอดภัย 
ของประชาชนเอง  จึงยินดทีี่ท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายทางราชการทั้งฝ่ายพ่อค้า  
ค ห บ ดี ไ ด้ ม า ร่ ว ม กั น อ ยู่   ณ   ที่ นี้  ก็ ข อ ใ ห ้ ค ว า ม ส า ม ั ค คี  
ระหว่างคนทุกคนในชาติได้แน่นแฟ้นยิ ่งขึ ้น  เข้าใจซึ ่งกัน และกันดี   
และสามารถที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็นประโยชน์ของ 
แต่ละคนให้ล ุล ่วงไปด้วยดี   ด้วยความเข้มแข็ง  ด้วยความเสียสละ 
ด้วยความฉลาด...” 
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พระราชดำรัส 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 

พระราชทานแก่คณะข้าราชการกรมการปกครอง 
และคณะกรรมการจังหวัดต่าง ๆ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด  

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน   
วันอังคาร ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๑๘ 

 
 

 

 “...งานที ่ได้ทำมานอกเหนือจากหน้าที ่ในการปกครองนั ้นก็เป็นงาน  
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ ่ง  โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน  พวกเราจะไป 
ถือว่าใครมีหน้าที่เจาะจงเฉพาะก็ทำไป  ก็ยากที่จะนำประเทศสู่ความมั ่นคง  
และปลอดภัย  จะต้องถือว่าทุกคนจะเป็นข้าราชการหรือประชาชนพ่อค้า  
ทั่วไปมีหน้าที่ทั ้งนั้นที่จะช่วยกันรักษาความปรองดองเกื้อหนุนซึ่งกันและกั น   
สร้างความสามัคคีในชาติ  และแต่ละคนที่ทำบางทีก็ต้องฝ่าอันตรายลำบาก  
เหน็ดเหนื่อย  โดยที่ไม่มีการตอบแทน  การตอบแทนนั้นก็คือถ้าทุกคนปฏิบัตงิาน
ด้วยด ี และทำหน้าที่ของพลเมืองที่ดีก็จะทำให้บ้านเมืองสามารถพยุงตัวได้…” 
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พระราชดำรัส 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 

พระราชทานแก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน   

วันพุธ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ 
 

 
 

 “...ถ้ าจะว่ าด ้ วยหน้ าที่ ของผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ดและผู้ ตรวจการ 
พ ูดอย ่างรวม ๆ  ไม่ ได้แยกเป ็นป ัญหาแต ่ละคนมี ปัญหาที่ แต่ละคนมี  
แต่ว่าพูดถึงรวม ๆ  ก็เรียกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด  บางทีก็เรียกว่าเจ้าเมืองบ้าง 
ข้าหลวงบ ้าง   ตามที่ เคยก ันมา  เคยปากมา  หมายความว่ าเขาถ ือว่า 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น  เป็นผู ้ที่จะบันดาลให้จ ังหวัดนั้นมีความก้าวหน้า 
ความผาสุกได้  ซึ่งก็นับว่าเป็นความจริงส่วนหนึ่งเหมือนกัน  เพราะอำนาจของ
ผู้ว ่าราชการจังหวัดนั้นก็ม ีที่จะดูแลทุกข์ส ุข  และความเรียบร้อยทุกด้าน 
ของจังหวัดนั้น ๆ  อันเป็นงานที่ใหญ่โตมากและยากมาก  จะต้องอาศัยความรู้
ความชำนาญส่วนหนึ่ง  อีกส่วนหนึ่งต้องอาศัยการตั้งจิตตั้งใจที่จะทำหน้าที่ของ
ตนอย่างดีที่สุด...” 
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ความเป็นมาของตำแหนง่ผู้วา่ราชการจังหวดั 
1. สมัยสุโขทัย 

การปกครองของกรุงสุโขทัยในระยะเริ่มแรกนั้นเป็นลักษณะระบบพ่อปกครองลูก 
โดยถือบิดาเป็นหัวหน้าของครอบครัวคอยอบรมบุตรหลานให้ประพฤติอย่างเหมาะสม  เมื่อหลาย
ครอบครัวมารวมกันเป็นหมู่และหลาย ๆ หมู่รวมตัวกันเป็นประเทศ เปรียบเสมือนครอบครัวขนาด
ใหญ่ โดยมีพ่อขุนเป็นผู ้ปกครองดูแลคนภายในประเทศ ลักษณะเด่นของการปกครองแบบนี้  
คือ ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันโดยเป็นการปฏิสัมพันธ์สองทาง ต่างฝ่าย
ต่างรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ดังปรากฏในศิลาจารึกตอนหนึ่งว่า “...มิใช่วันสวดธรรมพ่อขุน
รามคำแหงเจ้าเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย ขึ้นนั่งเหนือขะดารหิน ให้ฝูงท่วยลูกเจ้า ลูกขุนฝูงท่วยถือ
บ้านถือเมืองกัน...” แสดงว่าผู้ปกครองยินยอมให้ประชาชนเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด พิจารณาความทุกข์
สุขของประชาชน และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองโดยตรงจากประชาชน 

ลักษณะโครงสร้างของการปกครอง ในระยะแรกนั้นไม่ซับซ้อนมากนัก เนื่องจาก 
มีอาณาเขตไม่กว้างขวาง ต่อมารัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีดินแดนอยู่ภายใต้การปกครองมากขึ้น 
โครงสร้างการปกครองจึงได้ยึดรูปแบบการปกครองตามคัมภีร์ราชศาสตร์ของพราหมณ์เป็นหลัก 
ประกอบด้วย 

๑. ราชธานี คือ เมืองหลวง เป็นศูนย์กลางการปกครอง คำสั่งการปกครองจะออก
จากราชธานีทั้งสิ้น 

๒. เมืองลูกหลวง (เมืองหน้าด่าน) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั ้งอยู่ ๔ ทิศ ล้อมรอบราชธานี  
มีความสำคัญรองลงไปจากราชธานี เป็นการแบ่งเมืองและตำแหน่ง โดยให้เชื้อพระวงศ์เป็นผู้ปกครอง
บริหารราชการแผ่นดิน 

๓. เมืองท้าวพระยามหานคร เป็นเมืองที ่ห่างไกลจากราชธานีออกไป รัชสมัย  
ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงแต่งตั้งเชื้อพระวงศ์หรือข้าราชการออกไปปกครองต่างพระเนตร
พระกรรณขึ้นตรงต่อพระองค์โดยพิจารณาความเหมาะสมจากผู้ที่มีความสามารถ สมัยนี้มีการจำแนก
ออกเป็นเมืองชั้นเอก โท ตรี และจัตวา ตามความสำคัญของเมือง 

๔. เมืองประเทศราช เป็นเมืองที่มีเจ้าเมืองเป็นคนพื้นเมือง กษัตริย์ไทยทรงแต่งตั้ง  
ให้ปกครองอย่างสิทธิ์ขาดแต่ต้องถวายเครื่องราชบรรณาการต่อพระมหากษัตริย์ไทยตามกำหนด
เมื่อใดที่เกิดสงครามก็ต้องเกณฑ์มาช่วย 

นอกจากนี้ ในสมัยสุโขทัยมีการแบ่งเขตการปกครองจากเมืองเป็นหมู่บ้านดังปรากฏ
ในศิลาจารึกตอนหนึ่งว่า “ช่วยมันตวงเป็นบ้านเป็นเมือง” ดังนั้นหากการปกครองจากเมืองลงมา 
เป็นบ้านแล้ว ก็ต้องมีหัวหน้าหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านที่รวมเป็นเขตเมืองนั้นต้องรับผิดชอบโดยตรง 
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จากเจ้าเมืองอีกชั้นหนึ่ง ภายหลังสิ้นสุดรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้ว ส่งผลให้กรุงสุโขทัย 
เริ่มเสื่อมอำนาจลงและถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาทำให้อาณาจักรสุโขทัย
สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๐๐๖ 

2. สมัยอยุธยา – รัตนโกสินทร์ตอนต้น 
การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา ถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ ตามลัทธิเทวราชา

ของขอม รูปแบบการปกครองในยุคช่วงต้น เกิดจากการผสมผสานการปกครองแบบขอมกับสุโขทัย 
โดยลักษณะการปกครองมีการแบ่งอาณาเขตออกได้ ดังนี้  

๑. การปกครองส่วนกลาง ได้แบ่งออกเป็น ๔ แผนก โดยมีเสนาบดี แต่ละแผนก 
เป็นผู้ดูแลการบริหารราชการ เรียกรวมกันว่า จตุสดมภ์ ซึ่งแปลว่า “หลักท้ัง ๔” ได้แก่ 

๑) กรมเวียง มีขุนเวียงเป็นผู้บริหารราชการ ทำหน้าที่ทางการปกครอง ดูแล
ท้องที ่และราษฎรในเขตราชธานีร ักษาความสงบเร ียบร ้อย ปราบโจรผ ู ้ร้ าย เปร ียบได ้กับ
กระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน 

๒) กรมวังมีขุนวังเป็นผู้บริหารราชการ ทำหน้าที่เก่ียวกับงานในราชสำนัก จัดงาน
พระราชพิธีและรับผิดชอบงานยุติธรรมของราษฎร เปรียบได้กับสำนักพระราชวังและกระทรวง
ยุติธรรมในปัจจุบัน 

๓) กรมคลัง มีขุนคลังเป็นผู ้บริหารราชการ ทำหน้าที ่ดูแลเกี ่ยวกับการเงิน 
ของประเทศ เปรียบได้กับกระทรวงการคลังในปัจจุบัน 

๔) กรมนา มีขุนนาเป็นผู้บริหารราชการ ทำหน้าที่ดูแลเรือกสวนไร่นา ออกสิทธิ์ 
ที่นาให้แก่ราษฎร เปรียบได้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน 

๒. การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 
๑) เมืองหน้าด่าน หรือเมืองป้อมปราการด่าน ๔ ทิศ ยังนำแบบของสุโขทัยมาใช้ 

โดยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง โดยโปรดเกล้าฯ ให้เชื้อพระวงศ์ไปปกครอง 
๒) หัวเมืองชั้นใน ใกล้กับเมืองลูกหลวง มีการปกครองขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา 

โปรดเกล้าฯ ให้ขุนนางชั้นสูงไปปกครอง 
๓) หัวเมืองชั้นนอก หรือเมืองพระยามหานคร ซึ่งไกลราชธานีออกไปยังทิศต่าง ๆ 

มีเจ้าเมืองพ้ืนเมืองจะปกครองตนเองหรืออาจโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเจ้านายชั้นสูงไปปกครองโดยขึ้นตรง
ต่อราชธานี 

๔) เมืองประเทศราช เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างไกลออกไปถึงชายพระราชอาณาเขต 
เจ้านายพื้นเมืองเป็นผู้ปกครองตนเอง เป็นสิทธิ์ขาดเสมือนเป็นพระเจ้าแผ่นดินของเมืองนั้นแต่ต้อง
ถวายเครื่องราชบรรณาการให้แก่กรุงศรีอยุธยาตามกำหนด 
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๓. การปกครองท้องที ่
การปกครองหัวเมืองต่าง ๆ จัดการปกครองแบบจตุสดมภ์ตามแบบราชธานี 

ภายในเมืองหนึ่งจะแบ่งเขตการปกครองออกเป็นแขวง มีหมื่นแขวงเป็นผู้ปกครอง ในหนึ่งแขวง  
แบ่งออกเป็นตำบล มีกำนันเป็นผู้ปกครอง ได้รับบรรดาศักดิ ์เป็น “พัน” ในหนึ่งตำบลแบ่งออก  
เป็นหมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครอง หัวหน้าหน่วยการปกครองเหล่านี้ เจ้าเมืองเป็นผู้แต่งตั้ง  

เมื่อถึงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ กรุงศรีอยุธยามีอาณาเขตกว้างขวางมากข้ึน 
จึงต้องจัดระบบการปกครองให้มีความรัดกุมและดูแลได้อย่างทั่วถึง พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการปกครอง
เสียใหม่โดยจัดการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจ (Centralization) การปกครองส่วนกลางแบ่งแยก
หน้าที่ฝ่ายทหารออกจากฝ่ายพลเรือนโดยมีสมุหกลาโหมดูแลฝ่ายทหาร และสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือน 
และแบ่งการปกครองฝ่ายพลเรือนออกเป็น จตุสดมภ์ ได้แก่ นครบาล (กรมเวียง) ธรรมาธิกรณ์ 
(กรมวัง) โกษาธิบดี (กรมคลัง) เกษตราธิการ (กรมนา) การปกครองส่วนภูมิภาค ได้ยกเลือกเมืองหน้าด่าน 
๔ ทิศ และแบ่งอาณาเขตการปกครองให้เป็นชั้นใน กำหนดให้เป็นหัวเมือง ชั้นจัตวา มีผู้รั้งการปกครอง 
หัวเมืองชั้นนอกแบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นเอก ชั้นโท และชั้นตรี และหัวเมืองประเทศราช ส่วนราชการ
ปกครองท้องที่ยังมีลักษณะเหมือนยุคต้น คือ แบ่งออกเป็นแขวง ตำบล และหมู่บ้าน  ในช่วงสมัยนี้ 
มีการปฏิรูปกฎหมายที่สำคัญคือ การบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการเทียบศักดินาโดยศักดินาเป็นเกณฑ์  
ในการกำหนดสิทธิ หน้าที่ และชนชั้นของคนในสังคม ระบบศักดินาถือเป็นการจัดระเบียบสังคม  
สมัยอยุธยาให้มีความสงบเรียบร้อยในสังคม 

เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ สมเด็จพระเจ้าตากสินก็ได้รวบรวม
อาณาจักรขึ้นใหม่และสถาปนาให้กรุงธนบุรีเป็นราชธานีของไทย สมัยกรุงธนบุรีถือว่าเป็นสมัยแห่ง  
การฟ้ืนฟูประเทศให้เข้าสู่สภาวะปกติ ลักษณะรูปแบบการปกครองแทบไม่แตกต่างไปจากสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลาย การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งเป็นหัวเมืองชั้นใน คือ เมืองเล็ก ๆ ที่ติดกับพระนคร หัวเมือง
ชั้นนอกคือเมืองที่ไกลออกไป และหัวเมืองประเทศราช 

พอถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ยังยึดรูปแบบกรุงศรีอยุธยาและธนบุรี เพียงแต่
ปรับให้เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้น ในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ ก็ยังแบ่งการปกครองออกเป็น ๓ ส่วน 
ได้แก่ การปกครองส่วนกลาง (สมุหกลาโหม มีหน้าที่บังคับบัญชาฝ่ายทหารและพลเรือนทางหัวเมือง
ฝ่ายใต้ มียศเป็นพระเจ้าพระยามหาเสนาบดี) และ (สมุหนายก มีหน้าหน้าที่บังคับบัญชาทั้งฝ่ายทหาร
และพลเรือนทางหัวเมืองฝ่ายเหนือ และอิสานมียศเป็นพระเจ้าจักรีศรีองครักษ์) การบริหารราชธานี 
ก็ยังแบ่งออกเป็น ๔ แผนก (จตุสดมภ์) การปกครองส่วนภูมิภาคเป็นการปกครองหัวเมือง โดยแบ่งเป็น ๓ ชั้น 
คือ เมืองหลวง หัวเมืองชั้นนอก โดยแบ่งเป็นหัวเมืองชั้นเอก โทและตรี และหัวเมืองประเทศราช  
ส่วนการปกครองท้องที่ก็ยึดตามแบบกรุงศรีอยุธยา โดยเริ่มจากหมู่บ้าน มีผู ้ใหญ่บ้านรับผิดชอบ  
โดยผู้ว่าราชการเมืองเป็นผู้แต่งตั้ง หลายบ้านรวมกันเป็นตำบล มีกำนันรับผิดชอบได้รับยศเป็นพัน
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หลายตำบลรวมกันเป็นแขวง มีหมื ่นแขวงเป็นผู ้ปกครอง หลายแขวงรวมกันเป็นเมืองมีผ ู ้รั้ง  
หรือพระยามหานครเป็นผู้ปกครอง  

ในสมัยนี้ได้มีการรวบรวมตัวบทกฎหมายที่หลงเหลือมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา  
โดยนำมาแก้ไขที ่เรียกกันว่า “กฎหมายตรา ๓ ดวง” ใช้เป็นแบบฉบับมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕  
ก่อนที่จะมีการปฏิรูปการปกครองครั้งสำคัญ 

3. สมัยรัชกาลที่ ๕ – การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 
เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะปฏิรูปการปกครองเนื่องจาก 

เห็นว่าการปกครองและสภาพสังคมไทยล้าหลัง ประกอบกับได้รับแนวคิดการเมือง การปกครอง  
จากตะวันตกและภาวะคุกคามจากชาติอังกฤษ และฝรั่งเศส ทำให้พระองค์ทรงตระหนักถึงอิทธิพล
เหล่านี้ จึงได้เริ่มดำเนินการปฏิรูปการปกครองโดยในระยะแรกทรงตั้งสภาการแผ่นดินขึ้น ๒ สภา  
คือ สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน และสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์แต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงยกเลิกไป 
โดยการปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที่ ๕ ได้ดำเนินการ ๓ ส่วน คือ  

๑. การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงจากระบบการบริหาร  
ซึ่งเดิม ๖ กรม และต่อมาได้ยกฐานะจากกรมเป็นกระทรวง เมื่อ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๕ มีทั้งสิ้น ๑๒ กระทรวง 
และปรับเปลี่ยนฐานะเสนาบดีประจำกระทรวง ให้มีอำนาจเสมอกันหมด  

๒. การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคได้เริ่มกระทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้จัดการ
ปกครองแบบ “เทศาภิบาล” ขึ้น โดยมีหน่วยงานที่สำคัญคอยกำกับดูแล คือ กระทรวงมหาดไทย  
และในปีเดียวกันนี ้เอง รัชกาลที ่ ๕ จึงได้จัดรูปแบบการปกครองแบบ “มณฑลเทศาภิบาล”  
ทั่วราชอาณาจักรโดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ควบคุม ดูแลมณฑลต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพียงกระทรวงเดียว 
ในการจัดมณฑลแต่ละมณฑล ประกอบด้วย เมืองหลาย ๆ เมืองรวมกัน โดยเน้นความสะดวกในการติดต่อ
ภายในเป็นสำคัญ โดยจะเลือกเมืองใดเมืองหนึ่งเป็นศูนย์กลางของมณฑล ซึ่งจะมี “กองข้าหลวง
เทศาภิบาล” จากส่วนกลางไปทำหน้าที่ปกครองคล้ายกับคณะกรรมการเมือง  

๓. การปฏิรูปการปกครองท้องที่ รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกรมพระยาดำรง
ราชานุภาพจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้นใหม่ โดยทรงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น เมือง อำเภอ 
ตำบล และหมู ่บ ้านตามข้อกำหนดใน “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที ่ ร.ศ. ๑๑๖”  
ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๐ และได้แก้ไขปรับปรุงอีกครั้งใน พ.ศ. ๒๔๕๗ 
โดยแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ 

๑) เมือง เป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาครองจากมณฑล มีพนักงานปกครอง
ในรูปแบบคณะกรรมการ แบ่งแยกหน้าที่ งานตามสาขาต่าง ๆ เช่นเดียวกับการบริหารในกรุงเทพฯ 
โดยเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการเมืองเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาสูงสุด ตามข้อบังคับลักษณะปกครอง
หัวเมือง ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) 
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๒) แขวง ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ ให้เรียกแขวง
เป็นอำเภอ และกิ ่ง “อำเภอ” และตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที ่ พ.ศ. ๒๔๕๗  
ได้กำหนดให้จัดตั้งอำเภอหรือกิ่งอำเภออยู่ในดุลยพินิจของสมุหเทศาภิบาล ซึ่งจะต้องรายงานเสนาบดี
กระทรวง เพ ื ่อขออน ุญาตจ ัดตั้ งอำเภอหร ือก ิ ่ งอำเภอ และม ีนายอำเภอเป ็นผ ู ้ปกครอง  
มีปลัดอำเภอ และสมุห์บัญชี เป็นผู้ช่วย 

๓) ตำบล เป ็นเขตการปกครองรองจากอำเภอ โดยเกิดจากการรวมกัน 
ของหมู่บ้านประมาณ ๑๐ หมู่บ้าน เข้าเป็นตำบล มีกำนันเป็นผู้ปกครอง ส่วนคณะกรรมการปกครองอ่ืน ๆ 
รองลงมา ได้แก่ สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล การแต่งตั ้งกำนัน นายอำเภอจะประชุม 
กับผู้ใหญ่บ้านเพื่อร่วมกันคัดเลือก จากนั้นจะเสนอชื่อให้ผู้ว่าราชการเมืองแต่งตั้ง 

๔) หมู่บ้าน เป็นหน่วยการปกครองที่เล็กที่สุด มีผู้ใหญ่บ้าน ปกครองหมู่บ้านละ ๑ คน 
ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจะให้ราษฎรในหมู่บ้านเป็นผู้เลือกโดยมีนายอำเภอและกำนันเป็นประธาน 

ในการปกครองท้องที่นั้น นอกจากจะมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่แล้ว 
รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระราชดำริให้มีรูปแบบการปกครอง แบบสุขาภิบาลในท้องถิ่นด้วย พระองค์ได้ทรง
ทดลองตั้งสุขาภิบาลขึ้นที่ตลาดท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ 
ในปีเดียวกันก็ได้ตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร ร.ศ. ๑๒๔ ในรัชกาลที่ ๕ ถือเป็นการยกเลิก
หัวเมืองประเทศราชยกเลิกการแบ่งเมืองออกเป็นหัวเมืองชั้นเอก โท ตรี และจัตวา เมืองต่าง ๆ  
มีฐานะเท่าเทียมกัน การแต่งตั้งเจ้าเมืองยึดหลักคุณวุฒิความรู้ ความสามารถ แทนการสืบสายเลือด
เจ้าเมืองเดิม ข้าราชการจะได้รับพระราชทานเงินเดือนประจำ ดังนั้นในการปฏิรูปการปกครองใน ๓ ส่วนนี้
จึงสามารถรวบรวมหัวเมืองและเมืองประเทศราชเข้ามาเป็นราชอาณาจักรเดียวกัน 

 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ได้มีการปรับปรุงการปกครองในส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติม  
คือ ส่วนกลางทรงปรับปรุงภาระหน้าที่ภายในกระทรวงต่าง ๆ และในช่วงเวลานี้เองการเรียกชื่อ 
“ผู้ว่าราชการเมือง” ได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น “ผู้ว่าราชการจังหวัด”  และมีการจัดตั้งภาคขึ้น  
โดยลดจำนวนของมณฑลและเมืองลง และได้ทรงจัดระเบียบการบริหารของมณฑลเทศาภิบาลใหม่ 
พอถึงปลายรัชกาลภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจึงได้ยกเลิกการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล 
นอกจากนี้ รัชกาลที่ ๖ ยังทรงตั้งเมืองดุสิตธานีเป็นเมืองทดลองและทรงจัดตั้งกองเสือป่าเพื่อปลูกฝัง 
และสร้างสำนึกความเป็นชาตินิยมให้แก่คนไทยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในช่วงเวลานี้จึงเกิดกระแส
ความคิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้เริ่มขึ้นตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ ๖ จนมาเกิดการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๗ 
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4. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ – ปัจจุบัน  
ในสมัยรัชกาลที่ ๗ พระองค์ทรงปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลาง โดยจัดสรร

หน้าที่ในกระทรวงต่าง ๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น อาทิ การปรับปรุงการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  
ได้ยกเลิกภาค ยุบรวมมณฑล และรวมจังหวัด เพื ่อให้สะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการปกครอง 
นอกจากนี้ พระองค์ได้ทรงจัดระเบียบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนให้เป็นที่แน่นอน 
โดยตราพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๑ 

ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๗๖ รัฐบาลของคณะราษฎรมีนโยบายชัดเจนที่จะจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน ออกเป็น ๓ ชั้น คือ การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
โดยได้ตรากฎหมายสำคัญขึ้น ๒ ฉบับ ในคราวเดียวกัน ได้แก่ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
แห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ และพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ กฎหมาย
ทั้ง ๒ ฉบับนี้ มีความสำคัญยิ่ง ในการวางรากฐานทางโครงสร้างของระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่มีความต่อเนื่องนับจากสมัยนั้นมาจนถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการ
บริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ กำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ 

๑. ดำเนินการจัดระเบียบการบริหารราชการออกเป็น ๓ ส่วน คือ ราชการบริหาร
ส่วนกลางส่วนภูมิภาค ส่วนกลางคือ คณะรัฐมนตรี เช่น กระทรวง ทบวง กรม ส่วนภูมิภาค คือ การส่ง
ข้าราชการไปประจำจังหวัด และอำเภอ และส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาล 

๒. ปรับโอนอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่กับคณะกรมการ
จังหวัดและคณะกรมการอำเภอแทนที่จะอยู่กับข้าหลวงประจำจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  
และนายอำเภอจะทำให้อำนาจในการบริหารงานไม่ได้ผูกขาดโดยคนเพียงคนเดียว  

๓. ยุบมณฑลเทศาภิบาล คงไว้แต่จังหวัด อำเภอ ที ่เป็นราชการส่วนภูมิภาค  
และกำหนดให้ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน ได้แก่ รูปแบบเทศบาล 

หลังจากท่ีมีการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย ระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักร
สยาม พ.ศ. ๒๔๗๖ มาเป็นเวลาเกือบ ๒๐ ปี จึงได้มีการยกเลิกและประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ขึ้นแทน ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้กฎหมาย
ฉบับนี้แทน มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

๑. การกระจายอำนาจสั่งการจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาคให้เกิดความรวดเร็ว และ
ม ีประส ิทธ ิภาพในการบร ิหารราชการ โดยม ีการจ ัดระเบ ียบบร ิหารราชการส ่วนภ ูม ิภาค  
คือ ภาค จังหวัดและอำเภอ โดยได้รวมท้องที่หลายจังหวัดตั้งเป็นภาคและกำหนดให้มีผู้ว่าราชการภาค 
เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาค ตามมาตราที่ ๒๘  มีอำนาจ
หน้าที่บริหารแผ่นดินตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนบริหารราชการแผ่นดินตามที่กระทรวง 
ทบวง กรม มอบ และควบคุมด ูแลราชการทั ่วไปในเขตภาค และมาตรา ๓๓ กำหนดให้มี  
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คณะกรมการจังหวัดเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา ข้าราชการภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบ
งานบริหารของจังหวัดและอำเภอ  

๒. การเปลี ่ยนแปลงที ่สำคัญ คือการจัดตั ้งภาคขึ ้นอีกครั ้งหนึ ่งมีอำนาจหน้าที่  
ซึ่งแตกต่างไปจากมณฑลที่เคยมีมาแต่เดิม แต่การจัดตั้งภาคขึ้นมาในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อเป็น
หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำและกำกับดูแลการบริหารงานของจังหวัดมากกว่าที่จะมุ่งให้
ภาคเป็นหน่วยการปกครองโดยตรงอย่างไรก็ดี ภาคที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ดำรงอยู่เพียงชั่วระยะเวลา ๔ ปี 
ก็ยกเลิกไป และมีการยกเลิกรูปแบบการบริหารงานของจังหวัดในรูปคณะกรมการจังหวัดที่มีมาแต่เดิม 
โดยกฎหมายฉบับนี้ ได้กำหนดให้มีการถ่ายโอนอำนาจที่เคยเป็นของคณะกรมการจังหวัดให้แก่  
ผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
แต่เพียงผู ้เดียว ตามกฎหมายฉบับนี ้ คณะกรมการจังหวัดจะมีหน้าที ่เป็นเพียงคณะกรรมการ  
ที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น  

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้มีการแก้ไข 
หลายครั้งจนต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้มีการยกเลิกกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ 
และประกาศใช้ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ แทนเหตุผลสำคัญของการประกาศใช้ประกาศ 
คณะปฏิวัติฉบับที ่ ๒๑๘ เป็นกฎหมายในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ เพราะไม่
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที ่และความรับผิดชอบของข้าราชการอีกทั ้งยังขาดเอกภาพในการ
บริหารงาน อำนาจยังไปกระจุกตัวอยู ่ท ี ่ห ัวหน้าส่วนราชการ เพราะบทบัญญัติในกฎหมาย  
ไม่เอื ้ออำนวยต่อการให้มีการมอบอำนาจลดหลั่นลงไป ระดับต่าง ๆ และบทบัญญัติยังมีความ  
ไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ ทำให้เจ้าของอำนาจยังไม่กล้าที่จะมอบอำนาจให้หน่วยงานระดับ รองลงไป รวมทั้ง
ส่วนภูมิภาคขาดเอกภาพในการทำงาน เนื่องจากมีหน่วยงานของรัฐเข้าไปปฏิบัติงานในจังหวัดเป็น
จำนวนมาก โดยไม่ถือว่าเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่สามาร ถ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐได้จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แทนประกาศ  
คณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๘ โดยมีประเด็นสำคัญ คือ มีการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  
คือ กำหนดให้จังหวัดเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดประกอบด้วยอำเภอ หลาย ๆ 
อำเภอ มีฐานะเป็นนิติบุคคล การตั้ง การยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ
โดยในจังหวัดหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย หน่วยราชการที่แยกสาขาออกไปจากกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ 
ในส่วนกลาง ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ จะพิจารณาว่าสมควรมีสาขาของ
งานในจังหวัดหรือไม่ ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่จะถือว่าเป็นราชการส่วนภูมิภาคได้ก็ต่อเมื่อได้มีการแบ่ง  
ส่วนราชการไว้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วเท่านั้น มิฉะนั้นแล้วไม่ถือว่ากระทร วง ทบวง 



 

38 
 

กรมนั้นมีราชการส่วนภูมิภาค ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยราชการของกระทรวง ทบวง กรม ออกไปตั้งสาขา  
อยู่ในจังหวัดก็ตามหน่วยราชการดังกล่าวก็ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมาตรา ๖๐ 
พระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติไว้ว่าจะให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัด ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัด  
ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานด้านนโยบายและแผน ตลอดจนปฏิบัติงานด้านเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ถือว่าเป็นศูนย์ประสานงานหรือศูนย์อำนวยการของจังหวัด และส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม 
ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น ๆ 
เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ โดยในพระราชบัญญัตินี้ในมาตรา ๕๔ บัญญัติไว้ว่า “ในจังหวัด
หนึ่งให้มีผู้ว่าราชการคนหนึ่งเป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะ หัวหน้ารัฐบาล 
คณะร ั ฐมนตร ี  ก ร ะทรวง  ทบวง  กรม  มาปฏ ิบ ั ต ิ ร าชการ ให ้ เ หมาะสมก ับท ้ อ งที่  
และประชาชนและเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการ ฝ่ายบริหาร ซึ ่งปฏิบัติหน้าที่  
ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดและรับผิดชอบในจังหวัด” ส่วนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้กำหนดไว้ใน มาตรา ๕๗ 

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ รัฐบาลได้มีนโยบายการปรับปรุงการบริหารราชการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของส่วนราชการในการให้บริการประชาชน การบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างจรงิจัง 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อว ันที ่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของ  
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการปรับปรุงการบริหารงานจังหวัด ดังนี้ 

๑. ปรับให้จังหวัดมีฐานะเสมือนหน่วยธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Business 
Unit : SBU) ที่สามารถวินิจฉัยข้อมูล ปัญหาอุปสรรคกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและดำเนินการ  
ให้เป็นไปตามท่ีตัดสินใจได้อย่างครบวงจรภายในจังหวัด 

๒. ปรับเปลี่ยนบทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นผู้บริหาร
สูงสุดของจังหวัด (Chief Executive Officer : CEO) สามารถบังคับบัญชาสั่งการหัวหน้าส่วนราชการ
ต่าง ๆ ภายในจังหวัดได้อย่างเบ็ดเสร็จโดยตรง เพื่อให้การดำเนินงานภายในจังหวัดเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็วตรงตามนโยบายของผู้บริหารสูงสุด และสามารถตอบสนองต่อความต้องการและข้อเท็จจริง
ของแต่ละจังหวัดได้โดยตรง 

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ เห็นชอบให้ทุกจังหวัด  
ใช้การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ เนื่องจากจังหวั ด 
แบบบูรณาการเป็นการบริหารงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ 
ทำให้การบริหารงานของจังหวัดคล่องตัว จังหวัดสามารถบริหารทรัพยากรไปยังจุดเน้นที่เป็นปัญหา
หรือยุทธศาสตร์ของจังหวัดได้ตรงจุด ทำให้บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น มีความเป็นผู้นำ 
เชิงบริหารงานในระดับพื้นที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น จนนำไปสู่การแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (แก้ไขฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหาร
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ราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการจัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกั บทิศทาง 
การนำพาประเทศ ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถอำนวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สนับสนุนให้มีการมอบอำนาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนได้กว้างขวางขึ้น เพ่ือเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้น 
เพื่อให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและให้การบริหารงาน
แบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผลสมควรปรับปรุงอำนาจการดำเนินการของจังหวัดการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทำงบประมาณของจังหวัดให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งสมควรส่งเสริม
ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพื่อสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะทำให้การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความเรียบร้อยในสังคม 

5. บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในอนาคต 
ปัจจุบันภารกิจความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้

ทิศทางการบริหารงานในอนาคตของของผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
วิสัยทัศน์และผสมกับแนวคิดการบริหารสมัยใหม่ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง 
รวมทั้งปัญหาที่มีความซับซ้อนในเชิงพื้นที่และปัญหาความต้องการของประชาชน ดังนั้นอนาคต
บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะสูงมีความเป็นผู้นำ สามารถบูรณาการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและการตัดสินใจในการแก้ไ ขปัญหาเชิงร ุกให ้ก ับพื ้นที ่ร ับผิดชอบ 
ได้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในอนาคต ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

๑. บุคลิกภาพความเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Leadership) โดยทำหน้าที่
ในการนำยุทธศาสตร์ชาติหรือตามวาระแห่งชาติ (Nation Agenda) ไปกำหนดเป็นวาระของพื้นที่ 
(Area Agenda) ตลอดจนการนำปัญหาและความต้องการของพื้นที่มากำหนดเป็นแนวทางริเริ่ม  
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ เพื่อใช้เป็นเป้าหมายการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่จะสะท้อนให้เป้าหมายและวิธีการวัดผลการปฏิบัติงาน 

๒. สนับสนุนประสานเชิงยุทธศาสตร์และอำนวยการประสานการทำงานของทุกภาค
ส่วนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ โดยทำหน้าที่ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการทำงานตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรที ่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน และจะต้อง  
เป็นผู้เชื่อมยุทธศาสตร์ระดับบนไปสู่แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีมีธรรมาภิบาล ในการกำกับติดตามประเมนิผล 
การดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัด ให้เกิดการบูรณาการ ทำงานเชิงรุก สร้างความกลมเกลียว
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ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยพัฒนา
ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด สามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ เชิงรุกภายใต้การเปลี่ยนแปลง ความผันผวน ความไม่แน่นอนของสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน 
และสามารถบริหารข้อจำกัดของการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนทัศน์แนวคิด
การพัฒนาและวิสัยทัศน์ ที่กว้างไกลสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เป็นนักบูรณาการประสานงาน  
ทั้งภาครัฐ เอกชน NGOs ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้มีทิศทางเป้าหมายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตลอดจน 
มีศิลปะไหวพริบสามารถบริหารสถานการณ์ บริหารความคาดหวัง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคมได ้

๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องมีฐานะเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง นักยุทธศาสตร์ 
นักปกครองเป็นผู้ประสาน สั่งการ ที่พร้อมด้วยความเข้มแข็งทางจริยธรรม สามารถดำรงตนอยู่ในหลัก
คุณธรรมที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้รวมทั้งหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาบูรณาการในการสร้างการมีส่วนร่วมรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมธำรงไว้ซึ่งความเชื่อถือศรัทธา 
ตลอดจนความเชื่อมั่นจากประชาชน และภาคีภาคส่วนต่าง ๆ  

บทสรุป การบริหารราชการส่วนภูมิภาคของไทย มีความชัดเจนในช่วงรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพล แนวคิด ของการปกครอง
ประเทศจากชาวตะวันตกทำให้พระองค์ฯ ได้ริเริ่มดำเนินการปฏิรูปการปกครองครั้งสำคัญ โดยเฉพาะ
ส่วนภูมิภาคโดยเริ ่มในปี พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้จัดการปกครองแบบ “เทศาภิบาล” และ “มณฑล
เทศาภิบาล” ทั่วราชอาณาจักรโดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ควบคุมดูแลมณฑลต่าง ๆ และทรง
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ จัดระเบียบการปกครองขึ้นใหม่ โดยทรงแบ่งเขต
การปกครองออกเป็นเมือง อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยเมืองเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาค
รองจากมณฑล โดยเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการเมืองเป็นผู้ปกครอง ตามข้อบังคับลักษณะการปกครอง
หัวเมือง ร.ศ. ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๔๑) ต่อมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่ ๖ มีการปรับปรุงการปกครองในส่วน
ต่าง ๆ เพิ่มเติม และได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้ว่าราชการเมือง (ข้าหลวงประจำจังหวัด) มาเป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัดตราบจนถึงปัจจุบัน ในอดีตผู้ว่าราชการเมืองหรือข้าหลวงประจำจังหวัดเป็นหัวหน้า
ปกครองบังคับบัญชาสูงสุด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 
ให้แก่ราษฎร ความที่ยกมานี้ปรากฏตามหนังสือ “เทศาภิบาล” พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กระพระยา
ดำรงราชานุภาพในเรื่องลักษณะการเทศาภิบาลผู้ว่าราชการจังหวัด จึงเป็นเหมือนตัวแทนของรัฐบาล
ในภูมิภาคที่จะต้องพัฒนาจังหวัด ให้ประชาชน “อยู่ดี กินดี” ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 



 

41 
 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของการเทศาภิบาลตามข้อ ๑ คือ เป็นที่ไว้วางใจของรัฐบาล
ของพระองค์ออกไปดำเนินการในส่วนภูมิภาคการบริหารงาน ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัจจุบัน
จะต้องมีความรู้เป็นผู้นำที่ทันสมัย สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงให้ความสำคัญเป็น
อย่างมาก ดังปรากฏตามหลักฐานที่ทรงเล่าประทานหม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดาว่า “เช้า
เขียนเป็นวิทยาทานค่ำต้องหาความรู้ต่อ มิฉะนั้นมันจะหมดคนที่นึกว่าตัวพอแล้วนั้น เป็นคนตาย
แล้วเป็น ๆ เพราะโลกหมุนอยู่ทุกนาที เราต้องเรียน ไปตามมันจึงจะอยู่กับโลกไม่โง่ได้”  

ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด แม้จะดำรงตำแหน่งในระดับสูงแล้วก็ตาม ก็คงยังต้องเปิด
ใจรับความคิดและทัศนคติใหม่ ๆ แสวงหาเพิ่มพูนความรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ ให้เท่า
ทันความเจริญการเปลี่ยนแปลงของโลก อย่างมีวิสัยทัศน์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและสร้าง
การยอมรับความเข้าใจในทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือทีมงานในจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำเป็นนักพัฒนาที่ยั ่งยืน ให้กับทีมจังหวัดในการนำยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม ไปสู่การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศ  
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หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์1 

ในปัจจุบันได้นิยมใช้คำว่า “public governance” กันมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศ
สมาชิกในกลุ่มองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic 
Co-operation and Development หร ือ OECD)2  สำหร ับคำว ่ า  ‘public’ ในท ี ่น ี ้ หมายถึ ง  
เรื่องหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนรวม มหาชน สาธารณะ หรือของทางราชการ แผ่นดิน 
บ้านเมือง ประเทศชาติ และคำว่า ‘governance’ ก็หมายถึง การบริหารปกครอง การบริหารจัดการ 
การอภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการ3 ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า “public governance” นั้น
น่าจะเหมาะกับคำในภาษาไทยว่า ‘การบริหารกิจการบ้านเมือง’ หรืออาจเรียกกันสั ้น ๆ ว่า  
‘การบริหารบ้านเมือง’  นอกจากนี้ คำว่า ‘good’ หรือ ‘ที่ด’ี ก็เป็นคุณศัพท์อธิบายให้เห็นถึงลักษณะ
หรือคุณสมบัติและช่วยขยายความให้เห็นต่อไปว่าควรจะต้องมีกรรมวิธีหรือกระบวนการที่พึงประสงค์
เป็นอย่างไร ด้วยเหตุนี้ คำว่า ‘good public governance’ หรือสั้นๆ ‘good governance’ ก็ตรง
กับคำภาษาไทยง่ายๆ ว่า ‘การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี’ สำหรับบางท่านก็อาจใช้ว่า ‘ธรรมาภิบาล’ 
หรือ ‘ธรรมาภิบาลในภาครัฐ’ ก็ได้  เพี ่อทำความเข้าใจในเรื ่องดังกล่าวนี ้เราก็ควรจะพิจารณา
ความหมายของคำทั้งสองดังกล่าวควบคู่กันไปในหัวข้อถัดไป  

I 
การใช้คำว่า ‘การบริหารกิจการบ้านเมือง’ (public governance) ตามนัยดังกล่าวนี้ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญไปจากการบริหารราชการแผ่นดิน
หรือการบริหารรัฐกิจในแบบเดิม (public administration) ที ่ม ุ ่งเน้นบทบาทและการทำงาน 
ของภาครัฐเป็นหลัก มีการจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารงานเป็นไปตามสายการบังคับบัญชา  
และหลักการแบ่งงานเพื ่อสร้างความเชี ่ยวชาญชำนาญการตามหน้าที ่เฉพาะด้าน (functional 
specialization) โดยอาศัยว ิธ ีการควบคุมและสั ่ งการ  (command and control) ในล ักษณะ 
แบบบนลงล ่าง (top-down) ซ ึ ่ งพบว ่าไม่สอดคล ้องก ับสภาพการเปล ี ่ยนแปลงของส ังคม 
และโลกในยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและตัวแสดงหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น  นอกจากนี้ 
ยังพบว่าการทำงานค่อนข้างจะมีความล้าหลังและเกิดปัญหาติดตามมาหลายประการ เช่น ผลการปฏิบัติงาน
ที ่ม ีค ุณภาพค่อนข้างแย่ (poor performance) เกิดการทุจร ิตคอร์ร ัปชั ่น ขาดการตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนและไม่ได้ยึดเอาประโยชน์สุขของประชาชนและ/หรือประโยชน์สาธารณะ
เป็นตัวตั้ง  

 
 
1 อดีตอาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร. 
และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
2 โปรดดู http://www.oecd.org/governance/   
3 เดิมคำว่า governance นั้นมักจะเข้าใจกันว่าเป็นบริบทของภาครัฐ แต่นักเศรษฐศาสตร์สถาบันได้มีการใช้คำดังกล่าวในบริบทอื่น ๆ 
ด้วย เช่น corporate governance หมายถึง การกำกับดูแลกิจการในภาคเอกชนหรือบรรษัทภิบาล จึงอาจมีการเติมคำว่า public  
เข้าไปเป็น public governance ก็เพื่อทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น. 

http://www.oecd.org/governance/
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ในช่วงหลังสิ้นสุดยุคสงครามเย็น บรรดานักวิชาการและองค์การพัฒนาระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะธนาคารโลกได้ห ันมาให้ความสนใจและผลักดันในเรื ่องความเป็น
ประชาธิปไตย สถาบัน/กลไก สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้น โดยมองว่าการบริหารกิจการ
บ้านเมืองเป็นเรื่องของการใช้อำนาจในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือ
การพัฒนา อันมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสถาบันทางการเมือง 
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพื่อบริหารประเทศและแก้ไข
ปัญหาของสังคม รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ในการกำหนดนโยบายสาธารณะ
และการนำนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบและกระบวนการทางกฎหมายอันชอบธรรม4 

ในมุมมองของเศรษฐศาสตร์สถาบันพบว่าโครงสร้างการบริหารที่ผ่านมาเป็นผล  
มาจากความสัมพันธ์แบบอสมมาตรระหว่างประชาชนผู้เป็นเจ้าของ (principal) กับนักการเมือง 
และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เป็นตัวแทน (agent)5 ซึ่งทำให้เกิดปัญหาข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น  
เกิดความผิดพลาดในการสรรหาและคัดเลือกตัวแทนให้เข้ามาทำหน้าที ่แทนตนเอง (adverse 
selection) และไม่สามารถควบคุมการกระทำที่ผิดต่อคุณธรรมและจริยธรรมของฝ่ายตัวแทน (moral 
hazard) เป็นต้น รวมถึงพฤติกรรมแบบแสวงโอกาส (opportunistic behavior) ทำให้ฝ่ายตัวแทน
สามารถใช้โอกาสและความได้เปรียบแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองมากกว่ามุ่งทำงานรับใช้  
(serve) ผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้มีความพยายามในการเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเป็น
ผู ้ดำเนินการ (doer) เองเป็นผู ้เอื ้ออำนวยสนับสนุน (facilitator)  และปรับขนาดให้เหมาะสม 
(rightsizing) โดยการโอนถ่ายภารกิจหรือกระจายอำนาจหน้าที่เดิมของตนออกไปให้แก่ภาคเอกชน  
ชุมชนและองค์กรประชาสังคม หรือเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคมได้เข้ามามีส่วนรว่ม
ในการบริหารกิจการบ้านเมือง อันเป็นการผนึกกำลังความร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหา
ความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจนไม่มีภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถ
ดำเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยลำพังอีกต่อไป หรือในรูปแบบประชารัฐ (participatory state)  
ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้ างใหม่ให้สอดรับกับการทำงาน
กับภาคส่วนต่าง ๆ ในแนวระนาบ (horizontal governance) รวมทั ้งวางระบบการเชื ่อมโยง 
การทำงานภายในหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง (cross-agency integration) และทุกระดับในแนวดิ่ง 
(vertical/multi-level governance) ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น ให้สอดประสานซึ่งกันและกัน (joined-up government) อย่างไร้รอยต่อ ดังที่แสดงไว้ใน
แผนภาพที่ 1 ข้างล่าง 

 
 
4 โปรดดู  World Bank, Governance and Development (Washington, D.C.: The World Bank, 1992) Miwa Yamada, 
Evolution in the Concept of Development: How Has the World Bank’s Legal Assistance Extended Its Reach? 
Institute of Developing Economies (IDE) Discussion Paper No. 133  http://www.ide.go.jp/English/Publish/Dp/ และ
http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp  
5 ในกรณีนี้เป็นห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ตามโครงสร้างลำดับชั้นในการบริหารกิจการบ้านเมือง (multi-tiers system of governance) 
ระหว่างสามฝ่ายได้แก่ประชาชน นกัการเมือง และข้าราชการประจำ (three-tiers principal-supervisor-agent model). 

http://www.ide.go.jp/English/Publish/Dp/%20และ
http://www.ide.go.jp/English/Publish/Dp/%20และ
http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp
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แผนภาพที่ 1 โครงสร้างการจัดระเบียบการบริหารกิจการบ้านเมืองในแนวดิ่งและแนวระนาบ 

II 
นอกจากการจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองเพื่อเปิดให้กลไกหรือ

ภาคส่วนอื่น ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น รวมทั้งการประสานเชื่อมโยงหรือบูรณาการภายในภาครัฐ
ด้วยกันเองทุกระดับแล้ว  ยังจำเป็นต้องมีการออกแบบระบบและกระบวนการทำงานที่ดีซึ่งจะต้อง  
ยึดค่านิยม/หลักการและอาศัยวิธีการทำงานในแบบใหม่ หรือเรียกว่า ‘การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี’ 
(Good Governance หรือ Good Public Governance) อีกด้วย บรรดาองค์การพัฒนาระหว่าง
ประเทศได้มีการนำเสนอองค์ประกอบสำคัญ ๆ รวม 8 ประการได้แก่ การมีส่วนร่วม (participation) 
นิติธรรม (rule of law) ความโปร่งใส (transparency) ความเสมอภาค/เที่ยงธรรมและไม่ละเลย
บุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดออกไปหรือทิ้งใครไว้ข้างหลัง (equity and inclusiveness) การมุ่งเน้นฉันทามติ 
(consensus oriented) การตอบสนอง (responsiveness) ประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผล 
(efficiency and effectiveness) และภาระรับผิดชอบ (accountability)6 นอกจากนี้ยังได้พยายาม
ส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ ได้นำหลักการและวิธีการดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ทำให้การบริหาร
กิจการบ้านเมืองเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง  โดยมองว่าเป็นกระบวนการ 
(process) อันเป็นเงื ่อนไขหรือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู ่ผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

 
 
6 ต่อมา ในปีค.ศ. 1997 UNDP ได้ทบทวนนิยามการบริหารกิจการบ้านเมืองวา่เป็นเร่ืองของการใช้อำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจและ
การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อจัดการกจิการของประเทศ และได้มีการเพิ่มเติม ‘วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์’(strategic vision) รวมทั้งสิ้น
เป็น 9 องค์ประกอบ โปรดดู http://mirror.undp.org/magnet/policy/   

http://mirror.undp.org/magnet/policy/
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และยกระดับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งช่วยทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(millennium development goals) และการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (sustainable development) 
อันจะก่อให้เกิดความผาสุขของชาติ (national well-being) ในท้ายที่สุด7 

ผู้เขียนมีความเห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดังกล่าวเป็นผล
มาจากอิทธิพลของสองขั้วโรงเรียนความคิดร่วมสมัยในเรื่องของการปฏิรูปภาครัฐ (public sector 
reform)  ได้แก่ (1) กระแสการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (new public management) ซ่ึงมาจาก
เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิคและเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ ทำให้มุ่งเน้นในเรื่องของหลัก
ประสิทธิภาพ/ความคุ้มค่า ประสิทธิผล การตอบสนองลูกค้าผู้รับบริการให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
ภาระรับผิดชอบต่อผลงาน และ (2) กระแสความเป็นประชาธิปไตย (democratization) ภายใต้หลัก
นิติรัฐ8 โดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (deliberative democracy) ประชาธิปไตย
ทางตรง และชุมชนนิยม (communitarianism) จึงทำให้มุ่งเน้นในเรื่องของหลักสิทธิเสรีภาพและนิติธรรม 
การตอบสนองความต้องการของประชาชน การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมและการเพิ่มอำนาจ 
(empowerment) ให้แก่ประชาชน ความเปิดเผยโปร่งใส ความเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งทั้งสอง
กระแสแนวความคิดต่างก็ได้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการหรือกรรมวิธีที ่สามารถนำมาประยุกต์ใช้  
ให้บรรลุผลตามที่ต้องการ  ดังรายละเอียดที่ได้สรุปไว้ในตารางข้างล่าง  

ตารางที่ 1 สรุปแนวความคิด ค่านิยม/หลักการ และเทคนิค/วิธีการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
แนวความคิด ค่านิยม/หลักการสำคัญ ตัวอย่างเทคนิค/วิธีการ 

การบริหารภาครัฐแนวใหม่ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า การคำนวณต้นทุนต่อหน่วย                   
การวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่า 
การเปิดให้มีการแข่งขันจาก
ภายนอก (contestability)  
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการ
ประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น 
Social Impact Assessment และ 
Strategic Environment 
Assessment 

 ประสิทธิผล การบริหารเชิงยุทธศาสตร์  
การบริหารคุณภาพโดยรวม 
การจัดการความรู้และการพัฒนา
องค์การ   

 
 
7 โปรดดูรายละเอยีดเพิ่มเติมใน http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf และ http://www.oecd-
ilibrary.org/governance/good-governance-and-national-well-being_5jxv9f651hvj-en .   
8 โปรดดูรายละเอยีดเพิ่มเติมใน ทศพร ศิริสัมพันธ์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ (กรุงเทพ: วิชั่นพริ้นท,์ 2549). 

http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/good-governance-and-national-well-being_5jxv9f651hvj-en
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/good-governance-and-national-well-being_5jxv9f651hvj-en
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แนวความคิด ค่านิยม/หลักการสำคัญ ตัวอย่างเทคนิค/วิธีการ 
การปรับปรุงกระบวนงาน (process 
improvement) 

 ภาระรับผิดชอบต่อผลงาน การจัดทำข้อตกลง/ตัวชี้วัด               
และการประเมินผลการดำเนินงาน 
เช่น  Balanced Scorecard 

 การตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพ 

การสำรวจความต้องการและความ
พึงพอใจของประชาชน 
การคิดเชิงออกแบบ (Design 
thinking) 

ความเป็นประชาธิปไตย การตอบสนองความต้องการ
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตลอดจนการ
กระจายอำนาจ 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
การจัดประชาหารือ (Public 
consultation)  
การวางแผนและงบประมาณแบบมี
ส่วนร่วม  
การตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
(People’s audit) 

 การเปิดเผยและความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลของทางราชการ  
(Sunshine law) และระบบข้อมูล
เปิดภาครัฐ (Open Government 
Data) 

 ความเสมอภาค/เที่ยงธรรม 
 

การให้ความช่วยเหลือผู้เสียเปรียบ
ทางสังคม (Affirmative action 
หรือ Positive Discrimination) 
การจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน 
(Equal Employment 
Opportunity) การบริหารจัดการ
ความหลากหลาย (Diversity and 
inclusion management)                                 

 นิติธรรม 
 

การประเมินผลกระทบของการออก
กฎหมาย (Regulatory Impact 
Assessment) 

 
III 

ประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากบรรดาองค์การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะในช่วงว ิกฤตทางเศรษฐกิจปี  พ .ศ . 2540 หรือว ิกฤตต้มยำกุ ้ง ทำให ้มี  
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ความจำเป็นต้องประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542 เพื ่อแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงของการเปลี ่ยนแปลงระบบการบริหารประเทศให้มี  
ความทันสมัย9  ในเวลาต่อมาเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ขึ้นในปี  พ.ศ. 2545 จึงได้มี 
การให้ความสำคัญต่อเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างจริงจัง รวมทั้งได้มีการกำหนดสาระไว้
อย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  
และได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  
พ.ศ. 2546 รองรับแม่บทดังกล่าว ถัดมาเมื ่อมีการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ก็ได้มีการตราบทบัญญัติว่าด้วย 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ/หรือธรรมาภิบาลไว้ในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
หรือแนวนโยบายแห่งรัฐ และมาตราอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องไว้เป็นการเฉพาะ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมือ งที ่ดี   
พ.ศ. 2546 ได้วางแนวทางปฏิบัติราชการสมัยใหม่ โดยประยุกต์หลักการและวิธีการของการปฏิรูป
ภาครัฐครอบคลุมทั้งในส่วนของกระแสการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และกระแสความเป็น
ประชาธิปไตย ดังที่ได้สรุปสาระสำคัญไว้ในตารางข้างล่าง 10 

ตารางที่ 2 สรุปสาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  

หัวข้อ เทคนิควิธี 

หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี        
(มาตรา 6) 

นิยามขอบเขต 

หมวด 2 การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุข            
ของประชาชน                                               
(มาตรา 7 - 8)  

กำหนดเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติ 

หมวด 3 การบริหารราชการแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์  (มาตรา 9 - 19)* 

การบริหารคุณภาพโดยรวม 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติราชการ 
การงบประมาณ                                                                              
การบริหารงานแบบบูรณาการ การจัดการ
ความรู้/องค์การแห่งการเรียนรู้                                   

 
 
9 ระเบียบสำนกันายกรัฐมนตรีดังกล่าวได้กำหนดหลัก 6 ประการได้แก ่หลักนิตธิรรม หลักคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มค่า แต่ได้มีการยกเลิกไปแลว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ยกเลิกระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้าง ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ. 2542  พ.ศ. 2547 เนื่องจากมีการประกาคใช้พระ
ราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546. 
10 ดูรายละเอยีดใน สำนักงานก.พ.ร., คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวธิีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (กรุงเทพมหานคร: วิชั่นพริ้นต้ิง, 2547).  
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หัวข้อ เทคนิควิธี 

หมวด 4 การบริหารราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(มาตรา 20 - 26) 

การคำนวณต้นทุนต่อหน่วย; การวัดความคุ้มค่า 

หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(มาตรา 27 - 32)* 

การลดขั้นตอนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน         
การจัดศูนย์บริการร่วม 

หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
(มาตรา 33 - 36)* 

การทบทวนบทบาทภารกิจ โครงสร้างและอัตรากำลัง                                                            
การแก้ไขกฎหมายที่ล้าหลังและเป็นอุปสรรค 

หมวด 7 การอำนวยความสะดวกและการตอบ 
สนองความต้องการของประชาชน 
(มาตรา 37 - 44) 

การอำนวยความสะดวก การแก้ไขปัญหาข้อ
ร้องเรียนของประชาชน 

หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
(มาตรา 45 - 49) 

ระบบการประเมินผลและการให้รางวัลจูงใจ  
(ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน)  

หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ด (มาตรา 50 - 53) การนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การเพ่ิมเติมประเด็นอ่ืน ๆ  

* มีการแก้ไขตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 

ตัวอย่างเช ่น หมวด 3 การบริหารราชการแบบมุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  มาตรา 9  
ได ้ประย ุกต ์ เร ื ่ องการบร ิหารค ุณภาพโดยรวม ( Total Quality Management หร ือ  TQM)  
และหลักการ Plan-Do-Check-Act หรือ PDCA โดยก่อนเริ่มภารกิจหรือการดำเนินงานใด ๆ ควร
จะต้องมีการวิเคราะห์และวางแผนให้รอบคอบเสียก่อน เช่น การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ (feasibility 
study) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและด้านอ่ืน ๆ รวมทั้งจะต้องมีการกำหนดรายละเอียด
เป้าหมายและตัวชี ้ว ัด กิจกรรม ระยะเวลา และผู ้ร ับผิดชอบให้ชัดเจน เช่น การเขียนตาราง  
การวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ์ (log frame)  นอกจากนี้ เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วก็จะต้องมีการติดตาม 
และประเม ินผล (monitoring & evaluation) เช ่น  Management Cockpit และ Balanced 
Scorecard เพื ่อดูว่ามีความก้าวหน้าหรือเกิดปัญหาอุปสรรค รวมทั้งได้รับผลผลิตและผลลัพธ์  
ตามท่ีต้องการหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือเกิดผลกระทบขึ้นก็จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมต่อไป เป็นต้น 
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แผนภาพที ่2  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก PDCA 

หลังจากได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมาตั้งแต่ปีพ .ศ. 2546 ก็ได้มี
การติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของการนำไปปฏิบัติ โดยได้มีการปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาฉบับเดิม การออกมติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การตราพระราชกฤษฎีกา 
และกฎหมายอื ่น ๆ เพื ่อให้การปฏิบัต ิราชการแนวใหม่มีความเข ้มข้น ทันสมัยและรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลกและของประเทศ เช่น มติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 24 เมษายน 2555 
เรื่องข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยได้มีการวางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพิ่มเติม
มาตรการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตและแผนการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินภารกิจ 
(Business Continuity Management)11 และมต ิคณะร ัฐมนตรี  ว ันท ี ่  1 พฤษภาคม 2561  
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 พระรากฤษฎีกา 
การทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ .ศ. 2558 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

 
 
11 มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้วางหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอันประกอบดว้ยหลกัการสำคัญ 4 ประการและ
หลักการย่อย 10 ประการ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ อันประกอบด้วยหลักประสิทธภิาพ หลักประสิทธิผล และ
หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 2) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) อันประกอบดว้ยหลักภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได้ หลักความเปิดเผย/โปร่งใส หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค/เท่ียงธรรม  3) ประชารัฐ (Participatory 
State) อันประกอบดว้ย หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) และหลักการมีส่วนรว่มการมุ่งเน้นฉันทามต ิ4) ความรับผิดชอบ
ทางการบริหาร (Administrative Responsibility) อันประกอบดว้ยหลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics). 
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บริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการจัดทำร่างกฎหมาย 
และการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เป็นต้น  

IV 
โดยสรุป ผู ้เขียนมองว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดีนั ้นมีเป้าหมายสุดท้าย

ปลายทางเพื่อทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขและเกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อันประกอบ
ไปด้วยประเด็นสำคัญ ๆ ที่จะต้องมีการปฏิรูปหรือ ‘คิดใหม่ ทำใหม่’ อย่างน้อยสองประการ กล่าวคือ 
ประการแรกเป็นเรื่องของการจัดระเบียบโครงสร้างหรือปรับกลไกในการบริหารประเทศ และการจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกภาคส่วนต่าง ๆ อันได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคที่สาม ให้มีความสมดุล
และเหมาะสมมากขึ้น โดยเน้นการทำงานในรูปแบบร่วมมือกัน (collaboration) เนื่องจากปัญหา
บ้านเมืองมีการเปลี ่ยนแปลงและซับซ้อนมากเกินกว่าภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวจะสามารถแก้ไข 
หรือตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา  หรือในบางกรณีภาครัฐเอง  
ก็อาจจะไม่มีขีดสมรรถนะเพียงพอในการรับมือกับสถานการณ์นั้น  ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลอีกด้วย 
ประการที่สองเป็นเรื่องของการเปลี่ยนค่านิยม หลักการและวิธีการในการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ให้มีความทันสมัยมากขึ ้นอันเป็นไปตามกระแสการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และค่านิยม  
ของความเป็นประชาธิปไตย โดยมีการนำเทคนิควิธีการต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ 

ดังนั้น หากเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างสำเร็จก็จะทำให้เกิดสมดุลในการแบ่งปัน
หรือกระจายอำนาจภายในภาครัฐเองและระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่นในสังคม มีการผนึกกำลัง  
ซึ่งกันและกันในการทำงาน การบริหารบ้านเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เสมอภาค/เที่ยงธรรม โปร่งใส สุจริต ซื่อตรง และถูกต้อง 
ตามกฎหมาย หรือสามารถลดความสูญเสีย ขจัดรูรั่วไหล ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และสร้างคุณค่า 
(value creation) มากขึ ้น หรือเรียกว่าเป็น “การบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี” (good public 
governance) อันจะส่งผลต่อเนื่องทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ  
ไม่เป็นธรรมและความยากจนในสังคม  ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในท้ายที่สุด 

--------------------------------------------- 
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การบริหารราชการจังหวัดในยุคดิจิทัล 
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ 

เลขาธิการ ก.พ.ร. 
------------------------------------------------ 

บทนำ 

จากสภาพการณ์ปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการตอบโจทย์ 
ของการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลมากขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้เกิดกระแสของการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวแบบผลิกผันในทุกมิติ (Technology Disruption) ผนวกกับ
สถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ที่ทำให้พฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลกต้องมีการปรับตัว 
ในการใช้ชีวิตไปอยู่ในรูปแบบความปกติใหม่ (New Normal) เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การลด
การติดต่อสัมผัสกัน เป็นต้น จึงเปรียบเสมือนอัตราเร่งในการเข้าสู ่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
อย่างทวีคูณเพื่อให้สามารถรองรับกับการปรับพฤติกรรมของประชาชนในรูปแบบความปกติใหม่
ดังกล่าว ซึ่งจากสภาพการณ์ดังกล่าวข้างต้น ประเทศไทยโดยเฉพาะระบบราชการจึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับตัว เร่งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริการประชาชนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์  เพื ่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัล รวมทั้งกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจน
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบราชการไทยยังคงสามารถบริหารงาน 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และบังเกิดผลตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้นของประชาชน รวมถึงเกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดความคุ้มค่า ดังนั้น จังหวัดในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการจึงต้องมีการปรับตัว  
เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดให้สอดคล้องกับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลด้วยเช่นกัน 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิทัล  
รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้วาง

นโยบายให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู ่ระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบดิจิทัล โดย ให้ความสำคัญกับ 
การส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทค โนโลยี 
และนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื ้นฐานนโยบายไทยแลนด์  4.0 คือ  
ให้เป็นเศรษฐกิจที ่ข ับเคลื ่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี ่ยนจากการผลิตสินค้า  
“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาค  
การผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ซึ่งกลไกของระบบราชการถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
สำคัญที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้การทำงาน
ของระบบราชการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือรองรับให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 
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ทิศทางในการปรับเปลี่ยนระบบราชการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ บนพื ้นฐานนโยบายไทยแลนด์  4.0 ปรากฏอยู ่ในแผนระดับต่าง ๆ อาทิ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ที ่กำหนดให้ 
การพัฒนาภาครัฐให้มีความทันสมัย มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื ่อมุ ่งสู ่ประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการ และการเข้าถึงการให้บริการของรัฐ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  ที่ม ุ ่งเน ้นการพัฒนาการให้บริการของรัฐ 
ให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ รวมถึงเป็นการพัฒนาแบบครอบคลุม
ทั่วถึง บูรณาการไร้รอยต่อ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล ดำเนินการพัฒนาระบบอำนวย
ความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน 
รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้บริการภาครัฐ สะดวก 
รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน มีการพัฒนาระบบข้อมูลภาครัฐให้เป็นมาตรฐาน ทันสมัย  
และเชื ่อมโยงกัน การปรับปรุงโครงสร้างภาครัฐให้มีขนาดเล็กลงและกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว  
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐฯ กำหนดให้ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิม
ไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ให้สอดคล้อง
กับวิถีการดำเนินชีวิต และความต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคล มีการจัดบริการภาครัฐที่อำนวย
ความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเว็บไซต์ อุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ และการใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ สร้างระบบโครงสร้างพ้ื นฐานกลาง
ของศูนย์ข้อมูลภาครัฐผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ รวมทั้งเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลที่รองรับการทำงานและการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลภาครัฐร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลที่เ ป็นประโยชน์ 
ที่ภาครัฐจัดเก็บ อาทิ ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชน
และภาคธุรกิจสามารถเข้าถึง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนวัตกรรม 

อย่างไรก็ดี ภายใต้ทิศทางของการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการตามแผนระดับต่าง ๆ  
ข้างต้น รัฐบาลได้มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
(Digital Government Development Plan) รวมทั้งเห็นชอบแนวคิดระบบราชการ 4.0 เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการเข้าสู่การเป็นดิจิทัลทีเ่ป็นรูปธรรม โดยสรุปดังนี้   

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจ ิท ัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 เพื ่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื ่อนการ 
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้รับบริการที่จะเปลี่ยนไปดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
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อย่างก้าวกระโดด ตลอดจนการระบาดของโรคอุบัติใหม่ (ไวรัสโคโรนา 2019) ที่ทำให้สังคมปรับตัวสู่ยุค 
“ความปกติิใหม่่” หรือ New Normal ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ 
เสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจ ส่งเสริมความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ 
และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ 1) การพัฒนา 
และยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู ่ร ัฐบบาลดิจ ิท ัล 2) การยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 3) การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และ 4) การยกระดับ
ความมั่นคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน   

 
แผนภาพท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 

ได้กำหนดทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สำคัญ ดังนี้ 
1) การจัดทำข้อมูลดิจิทัล โดยรวบรวมและปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบ

ดิจิทัล เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์และพัฒนาบริการประชาชนและภาคธุรกิจ   
2) การปรับปรุงกระบวนการภาครัฐ ที่มีการกำหนดรูปแบบการทำงานระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ โดยการนำระบบดิจิทัลมาลดขั้นตอน ลดกระบวนการทำงาน ลดงานเอกสาร เพ่ือให้
เกิดกระบวนงานที่เป็นไปตามมาตรฐานบนพื้นฐานความปลอดภัยและมีจริยธรรมภายใต้กรอบ  
ธรรมาภิบาล 

3) การพัฒนาบริการดิจิทัล มุ่งเน้นการให้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงและมีความมั่นคงปลอดภัย โดยยึดหลักประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง  

4) การพัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ มุ่งเน้นการบูรณาการ 
การบริการภาครัฐและการพัฒนาต่อยอดระบบบริการ ณ จุดเดียว ผ่านระบบดิจิทัลโดยเป็น
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กระบวนการตั ้งแต่ต ้นจนจบ การพัฒนาระบบยืนยันตัวตน เพื ่ออำนวยความสะดวกประชาชน 
และผู้ประกอบการในการดำเนินการด้านธุรกรรม การสร้างแพลตฟอร์มกลางสำหรับการบริการประชาชน 
รวมถึงการพัฒนาแพลฟอร์มพ้ืนฐานที่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้งานร่วมกันได้    

5) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยส่งเสริมให้มี
การเชื่อมโยง และการบูรณาการระบบดิจิทัลผ่านเทคโนโลยีสำคัญต่าง ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence : AI) และระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Thing : IoT) เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และสามารถนำไปพัฒนาบริการสาธารณะได้   

6) การเปิดเผยข้อมูลและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับ 
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้างความโปร่งใส รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ที่ภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
และภาคประชาชนสามารถร่วมมือกันได้และมีการรับฟังความเห็นจากประชาชน เพื่อสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมบริการที่ดีข้ึนร่วมกับภาคประชาชน   

แนวคิดระบบราชการ 4.0 
แนวคิดระบบราชการ 4.0 เป็นแนวคิดเพื ่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0  

ของรัฐบาลที่มุ ่งมั ่นจะพัฒนาให้การบริหารราชการสามารถปรับตัวได้ในกระแสการเปลี ่ยนแปลง 
ที่รวดเร็วในยุคดิจิทัล โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื ่อพลิกโฉม ให้สามารถเป็นที ่เชื ่อถือ
ไว้วางใจและเป็นพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยมีหลักการที่สำคัญ ประกอบด้วย  

1) หลักการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) คือ 
มีความเปิดเผยโปร่งใสในการทำงาน มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไก  
หรือภาคส่วนอื ่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้ เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจ 
ที ่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื ่น ๆ เป็นผู ้ร ับผิดชอบดำเนินการแทน 
ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการทำงานในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน 
ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

2) หลักการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) คือ 
ทำงานในเชิงรุก มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ 
เข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ และระบบ
ดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอํานวย  
ความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชน
สามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อ  
ได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ทั้งการติดต่อมาด้วยตนเอง เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่น
ทางโทรศัพท์มือถือ  

3 ) หลักการมีข ีดสมรรถนะส ูงและท ันสม ัย  (Smart & High-Performance 
Government) การทำงานเชิงร ุก มีการเตรียมการณ์ไว ้ล ่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเส ี ่ยง  
สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้
กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน สามารถตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่ างทันเวลา 
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ตลอดจนเป็นองค์การที ่มีขีดสมรรถนะสูง และข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ  
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

 

 
แผนภาพท่ี 2 หลักการของระบบราชการ 4.0 

 
ซึ ่งภายใต้หลักการของระบบราชการ 4.0 ดังกล่าว ทำให้ระบบราชการ 4.0  

จะมีคุณลักษณะสำคัญแตกต่างจากระบบราชการเดิม และมีความสอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ดังนี้ 

1. มีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างแท้จริง ในเชิงยุทธศาสตร์ตั้งแต่ระดับ
การวางนโยบายไปจนถึงการนําไปปฏิบัติ (Collaboration) 

2. การทำงานมีการเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการในการบริการประชาชน และมีการบังคับบัญชาในแนวนอน 
(End-to-end process flow, Horizontal approach) 

3. ระบบการทำงานที่ปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบดิจิทัล (Digitization) 
4. การให้บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถออกแบบ/เลือกรูปแบบ/ 

วิธีการในการขอรับบริการได้ (Customization, Personalization) 
5. การดําเนินงานที่ตอบสนองทันที/ทันเวลา/เชิงรุก  ทันต่อการเปลี ่ยนแปลง  

มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (Pro-Active)  
6. การสร้างนวัตกรรม มีการควบคุมอย่างชาญฉลาด มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

(Innovation, Smart  regulation, Results oriented) 
7. การเปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ (Default) ในรูปแบบที่สามารถนําไปใช้ได้ทันที 

โดยไม่ต้องร้องขอ (Open system, Open access) สามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการ
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ทำงานรูปแบบเดิมและสามารถตอบสนองได้ทันที (Non-routine problem solving, Real time 
capability)  

8. การแบ่งปันทรัพยากรในการทำงานร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน (Shared Services) 

9. การปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูล ความต้องการของประชาชน และวาง
นโยบายที ่สามารถนําไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง (Data-driven, Demand-driven, Actionable 
policy solutions) 

10. การบริการประชาชนตลอดเวลา (On-demand Services)  

แนวทางการบริหารราชการจังหวัดในยุคดิจิทัลเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน   

ในการบริหาราชการจังหวัด ตามมาตรา 52/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดอำนาจภายในเขตจังหวัด ได้แก่ การนํา
ภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม การจัดให้มีการคุ้มครอง 
ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง การจัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชน
สามารถเขา้ถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ การจัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเพ่ือให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง 
กรม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
มอบหมาย หรือที ่มีกฎหมายกำหนด ซึ ่งจากอำนาจภายในของจังหวัดดังกล่าว จังหวัดสามารถ 
นำแนวทางตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 และแนวคิดระบบ
ราชการ 4.0 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ เพ่ือพัฒนาระบบงานบริการให้แก่ประชาชน และเพ่ือ
ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหา หรือลดอุปสรรคของจังหวัดในการบริหารงานได้ โดยมีแนวทาง 
ในการดำเนินการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ดังนี้ 

1. ด้านการบริการประชาชน   

1.1 จังหวัดควรจัดให้มีการบริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล (e-Service) 
กระจายในทุกอำเภอและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการของประชาชน สำหรับประชาชนทุกกลุ่มเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 

1.2 จังหวัดควรส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเชื ่อมั ่นให้แก่ประชาชน 
ในพ้ืนที่ ในการป้องกันคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการรับบริการและการทำธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัล
ของหน่วยงานในจังหวัด  

2. ด้านการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล (Government Integration) 

จังหวัดควรกำหนดให้มีการบูรณาการเชื ่อมโยงระหว่างหน่วยงานในจังหวัด  
เพื ่อเชื ่อมโยงข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื ่อนำไปสู่  
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การวิเคราะห์และจัดทำเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายแก่จังหวัดในการแก้ไขประเด็น
ปัญหาสำคัญของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการวางแผนเชิงรุกในการตอบสนอง ความต้องการ 
และความคาดหวังของกลุ่มต่าง ๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต 

3. ด้านการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)  

3.1 จังหวัดควรผลักดันให้หน่วยงานภายในจังหวัดจัดทำข้อมูลเปิดตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ 

3.2 จังหวัดควรจัดให้มีบริการและแพลตฟอร์มกลางของจังหวัดที ่เปิดเผย
เชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูล และนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

3.3 จังหวัดควรจัดให้มีแพลตฟอร์มหรือระบบบริการดิจิทัลของจังหวัดที่เป็น
ช่องทางสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยประชาชนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในนโยบายหรือโครงการของจังหวัด และติดตามและตรวจสอบผลการแสดง
ความคิดเห็นได้ผ่านระบบดิจิทัล  

3.4 จังหวัดควรจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลสาธารณะของจังหวัดที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสาร
ดังกล่าว  

3.5 จังหวัดควรกระตุ้นและผลักดันให้หน่วยงานภายในจังหวัดเปิดเผยข้อมูลหรือ
ข่าวสารผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

4. การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
เข้ามาปรับใช้ 

4.1 จังหวัดควรสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นความสนใจให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด
ในการให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
เข้ามาปรับใช้ 

4.2 จังหวัดควรจัดให้มีระบบเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภายในจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการทำงาน และอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่นำไป
วิเคราะห์หรือประมวลผลต่อได้ 

5. พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภายในจังหวัดให้เท่าทันดิจิทัล 

จังหวัดควรกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรของจังหวัดมีความรู้ ความเข้าใจ  
และพัฒนาทักษะและขีดความสามารถเกี่ยวกับดิจิทัล รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ 
ใช้งานในการให้บริการประชาชน และพัฒนางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



 

62 
 

 
แผนภาพท่ี 3 : แนวทางในการดำเนินการในการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน 

 

ขอเสนอตัวอย่างที่ดีของจังหวัดที่ได้นำระบบดิจิทัลมาใช้บริหารราชการจังหวัดเพ่ือ
ประโยชน์แก่ประชาชน และได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0  ซึ่งในปัจจุบันจังหวัด
ที่ได้รับรางวัลยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกรณีตัวอย่างของจังหวัดที่นำระบบดิจิทัลไปใช้  
ในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

จังหวัดขอนแก่น  

จ ั ง ห ว ั ด ข อน แ ก ่ น ไ ด ้ น ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบ
การทำงาน และยกระดับมาตรฐาน
การบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมการ
บริการที่สร้างความแตกต่างและ
สามารถตอบสนองความต้องการ
เฉพาะ พร ้อมแก้ไขป ัญหาของ
ประชาชนและสร้างความพึงพอใจ 
ตลอดจนความเชื่อถือไว้วางใจใน
การปฏ ิบ ัต ิงานของจ ังหว ัดแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
สูงสุด เช่น ติดตั้งลิฟต์สะพานลอย

ของโรงพยาบาล เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้พิการ และผู้สูงอายุ  
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“ Stroke application” 
ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ และ
โรคหลอดเลือดสมองให้ถึง
หมอเร็วรักษาได้ Long Term 
Care Digital Innovation สาย
ร ั ดข ้ อม ื ออ ั จฉร ิ ยะ เ พ่ื อ
ต ิ ดตามบร ิ หารจ ั ดการ
ส ุ ขภาพ A-Live นาฬ ิ กา
อัจฉร ิยะเพื ่อต ิดตามและ
บริหารจัดการสุขภาพ Self 
by Zensorium การพัฒนา
ระบบจ ัดการและต ิดตาม
เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 
(ระบบดำรงธรรม Tracking) 

 
 

จังหวัดสระบุรี 

จังหวัดสระบุรี ได้นำร่องการ
พัฒนา “โครงการบริหารข้อมูลเพ่ือ
ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาเช ิ งรุ ก 
4.0” เพ่ือให้การจัดทำแผนงาน/
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ก า ร จ ั ด ส ร ร
งบประมาณของจังหวัด สามารถ
เชื ่อมโยงผ่านการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน ท ี ่ท ุกภาคส ่วน
สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้อย่าง
สะดวก รวดเร ็ ว  และถ ูกต ้อง 
สามารถตอบสนองแผนพัฒนา
จังหวัดได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น 

โดยพัฒนาระบบออนไลน์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน  (PBPSARABURI.COM) ที ่สามารถจัดเก็บ 
และแสดงข้อมูลการจัดทำงบประมาณและแผนงานโครงการ รวมถึงข้อมูลการเสนอปัญหา 
และความต้องการของภาคประชาชน โดยเปิดช่องให้ผู้แทนภาคประชาชน (ผู้นำชุมชน) สามารถเสนอ
ปัญหาและความต้องการของภาคประชาชน ในรูปแบบภาพถ่ายสภาพปัญหาจากสถานที่จริงผ่านระบบ  



 

64 
 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง 
สิ่ งแวดล ้อม และโครงสร ้าง
พื้นฐาน และแสดงผลเป็น POI 
(Point of Interests) ผ่านระบบ
แผนที่ซ่ึงอ้างอิงข้อมูลพิกัดใน
แต่ละจุดที่เสนอของบประมาณ 
(Location-based Map) เพ่ือใช้
ประกอบการทำแผนงาน/
โครงการภายใต้กรอบประเด็น
ก า ร พ ั ฒ น า ข อ ง จ ั ง ห วั ด 
นอกจากนั้น ระบบยังสามารถ
แจ้งสถานการณ์ดำเนินการต่อ
ประชาชน เช่น รับเรื ่องแล้ว 
ก ำ ล ั ง พ ิ จ า ร ณ า  ก ำ ลั ง
ดำเนินการ และไม่ผ ่านการ
พิจารณา   

นอกจากนี ้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  โรคไวรัสโคโรนา 2019  
หลายจังหวัดได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยสามารถ
แบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ (1) การยกระดับการให้บริการประชาชน และ (2) การป้องกันและ 
เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อในพ้ืนที่ โดยมีตัวอย่างของจังหวัดที่เป็นแนวทางท่ีดี ดังนี้  

1. การยกระดับการให้บริการประชาชน 

ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่ระบาด เพื่อลด 
การสัมผัสระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ โดยยังสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ อาทิ  

จังหวัดราชบุรี  

โดยโรงพยาบาลโพธารามพัฒนาระบบการ
ให้บริการ Drive Thru Medicine บริการรับยาบนรถ 
ไม่พบแพทย์ และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
ในกา รประกวด นว ั ต ก ร ร ม  Green & Clean 
Hospital ปี 2563 ประเภท COVID-19 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 4 : ระบบการให้บริการ Drive 
Thru Medicine บริการรับยาบนรถ  
ไม่พบแพทย ์



 

65 
 

จังหวัดนนทบุรี  

พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนหลายระบบเพื่อลดการเดินทางไปรับบริการ  
ที่ส่วนราชการ และลดโอกาสความเสี่ยงในการติดเชื้อ ดังนี้  

- ระบบเอสซีจีออนไลน์คลินิก (SCG Online Clinic) Platform เป็นความร่วมมือกัน
ระหว่างจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และบริษัทเอสซีจี ผู้ใช้งานสามารถดาวนโ์หลด
แล้วเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่สงสัยว่าตนเองป่วย โดยสามารถทำแบบประเมินตนเอง รวมถึงพูดคุยกับแพทย์
หรือพยาบาลเพื่อประเมินความเสี่ยงหรือความรุนแรงผ่านวิดีโอคอล และจองคิวเพื่อเข้ารับการตรวจ 
หากตรวจแล้วพบว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงหรือป่วยรุนแรงก็จะมีการเชื่อมต่อการรักษาตัวกับโรงพยาบาล
ใกล้บ้านที่เลือกรับบริการได้ทันที 

- ระบบการฝากครรภ์ On line เป็นระบบ Web Application ที่สามารถใช้ได้ทั้งบน 
Smart Phone และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เกิดขึ้นตามนโยบายผู้บริหารที่จะดูแลประชาชนที่เป็นเด็ก
และผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้เข้าถึงระบบการบริการของรัฐได้มากที่สุด   

- ระบบเวชระเบียน และนัดหมาย Online เป็นนโยบายผู้บริหารที่ต้องการให้สถาน
บริการสุขภาพของรัฐให้บริการนัดหมายผู ้ป่วยด้วยระบบออนไลน์ เพื ่อลดความแออัดผู ้ป่วย  
ในโรงพยาบาลและเพิ ่มความสะดวกแก่ประชาชนผู ้มารับบริการ พัฒนาด้วยแฟลตฟอร์ม Web 
Application ที่สามารถใช้ได้ทั้งบน Smart Phone และคอมพิวเตอร์ 
 

จังหวัดกาฬสินธุ์  

ประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า “น้องไออุ่น”เป็นหุ่นยนต์
ขนส่งเวชภัณฑ์ เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ในโครงการจิต
อาสาสร้างสิ ่งประดิษฐ์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์  
และหน่วยงานเพื่อยับยั้งเชื้อ COVID-19 โดยการจัดสร้าง
หุ่นยนต ์  “น ้องไออ ุ ่น” ห ุ ่นยนต ์ขนส ่งเวชภ ัณฑ์นี้  
ประดิษฐ์ขึ ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนาเพื่อทำหน้าที่ขนส่งเวชภัณฑ์ เพื่อป้องกัน 
การส ัมผ ัสโดยตรงก ับผ ู ้ป ่วยท ี ่ เส ี ่ยงต ่อการต ิดเชื้อ 
หรือผู้ป่วยที่มีเชื้อ ป้องกันไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์  

เข้าใกล้กับผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือผู้ป่วยที่มีเชื้อ เพื่อความสะดวกในการขนส่งของเวชภัณฑ์   
“น้องไออุ่น 1” รุ่นแรก จำนวน 1 ตัว และ “น้องไออุ่น 2” จำนวน 2 ตัว ซึ่งได้บริจาคให้โรงพยาบาล
ที่มีผู ้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรง ได้แก่ โรงพยาบาลยางตลาด โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  
และโรงพยาบาลสงฆ์ ถวายสมเด็จพระสังฆราช  

 
 
 
 

แผนภาพที่ 5 : หุ่นยนต์ “น้องไออุ่น” 
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2. การป้องกันและเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อในพื้นที่  

มีหลายจังหวัดได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ เพื ่อช่วยให้การทำงานของ
บุคลากรสะดวก รวดเร็ว และสามารถลดความเสี่ยงของประชาชนในพื้นท่ีได้มากยิ่งขึ้น อาทิ   

จังหวัดชัยภูมิ  

พ ัฒนากระบวนการบ ันท ึกข ้อมูล 
และติดตามกลุ่มเสี่ยง COVID-19 ด้วย QR 
CODE โดยการใช้เทคโนโลยีของ Google 
เข้ามาช่วยในการทำงาน สร้างระบบการ
บันทึกข้อมูล Online Big Data ที่มีคุณภาพ
สามารถนำไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมหลัก เช่น 
TQM TQD ได้ รวมถึงสร้างระบบติดตามการ
กักตัวกลุ่มเสี่ยง 14 วัน ด้วยบัตร QR CODE 
ประจำตัว QR โดยหลังจากดำเนินการพบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานได้ทำงานอย่างรวดเร็วครบถ้วน 
ระยะเวลาในการทำงานลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง 
ข ้อม ูลม ีความท ันเวลาแบบ Real time 
สามารถค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การติดตาม สามารถลดการสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง 

จังหวัดนครพนม  

ทำการคัดกรองโดยผ่าน Application 
Line ที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้   
- ระบบติดตามตรวจสอบประวัติผู้ที ่เดิน
ทางเข้าออกจังหวัดนครพนม : สำนักงาน
สาธารณส ุขจ ังหว ัดนครพนมร ่วมกับ 
ฝ่ายปกครองจังหวัดนครพนม ได้พัฒนา
แอพพลิเคช ั ่นที ่ช ื ่อว ่า NPM – IMMIG 

Control ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับบันทึกข้อมูลใบอนุญาตการเข้าออกจังหวัด
และเพื่อเป็นฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดนครพนม ทำให้ลดเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ที ่อยู ่ที ่จุดตรวจ  
คัดกรอง ลดเวลาการรอของประชาชน   

- ระบบคัดกรองผู ้ที ่เดินทางมาจากพื ้นที ่เสี ่ยง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครพนม ได้พัฒนามาจากแอพพลิเคชั่น Line โดยใช้ชื่อว่า NPM COVID-19  ใช้สำหรับคัดกรอง 
ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และบันทึกอาการประจำวัน ในช่วงเฝ้าระวัง 14 วัน โดยสามารถสรุป

แผนภาพท่ี 7 : แอพพลิเคช่ัน NPM – IMMIG Control 

แผนภาพที่ 6 : ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลและติดตาม
กลุ่มเสี่ยง COVID-19 ด้วย QR CODE 
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ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงรายอำเภอ รายหน่วยบริการ เพื่อประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ได้ และเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานให้ได้มากยิ่งขึ้น 

จังหวัดสุรินทร์ 

พัฒนาโปรแกรม Surin COVID-19 Alert 
(www.covidalert.net) เพื่อใช้ในการติดตาม
และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดที่เดินทางเข้ามา
ในพื้นที่จังหวัด และแต่งตั้งคณะทำงานบริหาร
จัดการข้อมูลระดับอำเภอทั้ง 17 อำเภอ ทำให้
จ ั งหว ัดม ีข ้อม ูล โรคไวร ัสโคโรนา 2019   
ที ่มีความแม่นยำสูง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  
เป็นปัจจุบัน (Real time) ส่งผลให้ผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้ใช้ข้อมูลที่ชัดเจน
เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน 

จังหวัดระนอง  
มีการจัดทำฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) เพื ่อใช้ 
ในการติดตามแรงงานต่างด ้าวในจังหวัด 
รวมทั้งการพัฒนา Software ลดความแออัด
ในโรงพยาบาล โดยใช้กลไกร้านยาแผนปัจจุบัน 
จังหวัดระนอง 
 

จังหวัดมุกดาหาร  

มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อฯ โดยใช้
อากาศยานไร้คนขับเข้าไปสำรวจพ้ืนที่เสี่ยง สถานที่ชุมนุมชน (สถานที่ท่องเที่ยว ตลาด พ้ืนที่กักกันตัว 
หมู่บ้าน/ชุมชน สวนสาธารณะ เป็นต้น) หรือพ้ืนที่ที่ได้รับการร้องขอให้เข้าไปตรวจสอบตามมาตรการ 
โดยมีการนำภาพเคลื่อนไหวทางอากาศมาวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสั่งการ ณ ศูนย์บริหารราชการ  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินของจังหวัดเป็นประจำทุกวัน ด้วยวิธีการดังกล่าว นอกจากช่วยลดความเสี่ยง 
ให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเข้าพื้นที่ที่ตรวจพบการแพร่ระบาดโดยตรงแล้ว ยังสามารถนำภาพเคลื่อนไหวทาง
อากาศมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุมและป้องกันโรค
ของจังหวัดได้ทันท่วงที 

จังหวัดสงขลา 

พัฒนาระบบการติดตามข้อมูล โดยเขียนโปรแกรมบันทึกข้อมูล 2 เรื ่อง คือ  
(1) ข้อมูลผู ้ป่วยโรค COVID-19 โดยทีม IT ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สงขลา  
(2) ข้อมูลผู้ป่วย PUI โดยทีม IT ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) บางกล่ำ และ สสจ.สงขลา 

แผนภาพท่ี 8 : โปรแกรม Surin COVID-19 Alert 

แผนภาพที่ 9 : ฐานข้อมลูแรงงานตา่งด้าวจังหวัดระนอง 
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ให้ครอบคลุมในทุกประเด็นสำหรับการวิเคราะห์ และต่อยอดให้ Case Management ติดตามผู้ป่วย 
PUI และ ผู้ป่วย COVID-19 นอกจากนี้ มีการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยง
ของเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์จากการเดินทางของคนไทยที่เดินทาง 
มาจากต่างประเทศ รวมทั้งจัดทำโปรแกรมบันทึกข้อมูล เข้า - ออกในจังหวัดสงขลาผ่านด่านสะเดา 
และด่านสนามบิน เพื่อบันทึกข้อมูลคนเดินทางจากต่างประเทศและจากต่างจังหวัด และใช้กับ
ประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟ และรถทัวร์ ที่ผ่านสถานีรถไฟหาดใหญ่ สถานีขนส่งหาดใหญ่และสงขลา 

บทสรุป 

การบริหารราชการจังหวัดในยุคดิจิทัล คือ การบริหารราชการโดยการยึดประชาชน
เป็นสำคัญ โดยอาศัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในพัฒนาปรับปรุง 
การบริการและกระบวนการทำงานของรัฐที ่มุ ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการที ่จำเป็น  
ของประชาชนและบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ อาทิ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
ที่มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เชื่อมโยงทั้งข้อมูลความต้องการของประชาชน และข้อมูลของภาครัฐ 
แพลตฟอร์มดจิิทัลที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เหมาะสม
มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้มากขึ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมการบริหารราชการของจังหวัด
ในยุคดิจิทัล ที่จะกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงานภายในจังหวัดเกิดวัฒนธรรมการทำงาน
รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการ พร้อมทั้งทำให้ระบบราชการเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของประชาชน อย่างไรก็ดี  
มีมิติหนึ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการบริหารราชการจังหวัด 
ยุคดิจิทัลนั ่นคือ ความเหลื ่อมล้ำทางด้านดิจิทัล (Digital divide) ของกลุ ่มประชาชนกว่าครึ ่งหนึ่ง 
ที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องหาวิธีการ
ให้ประชาชนสามารถได้รับการบริการภาครัฐอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ และยึดถือประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นสำคัญในมิตินี้คู่ขนานด้วย 
 

---------------------------------------------- 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่  
กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป) 
การขับเคล ื ่อนย ุทธศาสตร ์ชาต ิในระดับพื ้นที ่ เป ็นการร ิเร ิ ่มการขับเคล ื ่อน  

โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีแผนภาคเป็นแผนลำดับแรกที่
เชื่อมโยงไปสู่แผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ผ่านแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด ปัจจุบัน 
เป็นการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการบริหารงานเชิงพื ้นที ่แบบบูรณาการ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาภาคขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาภาคและเป็น
เครื ่องมือบูรณาการแผนของส่วนราชการในการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่  
การปฏิบัติในระดับพื้นที่ผ่านแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนั้น แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่จึงเป็นจุดเชื่อมต่อของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับที่ ๒ ต่าง ๆ ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
การจัดทำแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานภาครัฐถูกระบุไว้ใน

ระเบียบและกฎหมายหลายฉบับ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติแผนและขั ้นตอนการ
ดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ ่งได้กำหนด
สาระสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ           
แผนการปฏิรูปประเทศไว้ ดังนี้ 

2.1 อำนาจในการสั่งการ 
การจัดทำแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานภาครัฐ ถูกระบุไว้

ในระเบียบและกฎหมายหลายฉบับ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งได้กำหนดสาระสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศไว้ ดังนี้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๖๐  หมวด ๖ 
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๕ วรรคแรก บัญญัติว่า “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” 
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2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม  
2.2.1 พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๓ วรรคห้า “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงาน 
ที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่า 
จะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ 

มาตรา ๓ วรรคหก “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดํารง
ตําแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห ัวหน้าส ่วนราชการที ่ เป ็นน ิต ิบ ุคคลหรือผ ู ้บร ิหารท้องถิ่น 
ผู้อํานวยการหรือผู้บริหารสูงสุดที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน หรือหัวหน้า
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ของรัฐในรูปแบบอื่น สําหรับหน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหาร  

มาตรา ๕ วรรคแรก บัญญัติว่า “ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย 
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี” 

มาตรา ๕ วรรคสาม บัญญัติว่า “การกำหนดนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

ก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนความมั่นคงแห่งชาติและแผนอื่นใด รวมตลอดทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ” 

มาตรา ๑๐ วรรคสาม บัญญัติว่า “แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้อง 
กับแผนแม่บทด้วย” 

2.2.2 พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๓ วรรคแปด “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หน่วยงาน 

ที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอื่นใด และไม่ว่า 
จะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

มาตรา ๓ วรรคเก้า “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดํารง
ตําแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห ัวหน้าส ่วนราชการที ่ เป ็นน ิต ิบ ุคคลหรือผ ู ้บร ิหารท้องถิ่น 
ผู้อํานวยการหรือผู้บริหารสูงสุดที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน หรือหัวหน้า
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐในรูปแบบอื่น สําหรับหน่วยงานของรัฐในฝ่ายบริหาร 

มาตรา ๖ วรรคสาม หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
แผนการปฏิรูปประเทศ 
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มาตรา ๒๕ วรรคแรก หน่วยงานของรัฐต้องรายงานผลการดำเนินการ
ภายในระยะเวลาที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสำนักงานเลขานุการ
กำหนด 

2.2.3 ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ ๓ กำหนดสาระสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศไว้ โดยกำหนดให้สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ออกแบบและจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบฉบับนี้ โดยมีชื ่อว่า “ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring 
and Evaluation System of National Strategy and Country Reform: eMENSCR)” 

ข้อ ๔ กำหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก และจะใช้วิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรร่วมด้วยก็ได้ 
แต่ต้องไม่เป็นการสร้างภาระแก่หน่วยงานของรัฐเกินสมควร 

2.2.4 มติคณะรัฐมนตรี 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รับทราบแนวทาง

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพื้นที่ และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ
ปฏิบัติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

2.3 หน้าที่สนับสนุน 
2.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดต้องดำเนินการถ่ายระดับ

ของแผนตามขั้นตอนที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้วางไว้เช่นเดียวกับการ
จัดทำแผนพัฒนาภาคซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) การมองเป้าหมายร่วมกัน 
ในการขับเคลื ่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติส่วนราชการจะต้องทบทวนความเหมาะสมและความครอบคลุม  
ของเป้าหมายในระดับพื ้นที ่ ทบทวนและเพิ ่มเติมหน่วยงานที่มีส่วนเกี ่ยวข้องในการขับเคลื ่อน  
ให้ครบถ้วน ร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาช่องว่างการพัฒนา และพิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็น
ของการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมาย       

(๒) การจัดทำโครงการ/การดำเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผน 
การจัดทำโครงการต้องใช้ข้อมูลจากห่วงโซ่ความสัมพันธ์ ตั ้งแต่  

ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง ของเป้าหมายและช่องว่างการพัฒนาที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมาย และใช้ข้อมูลจากสถิติ สถานการณ์ และงานวิจัยมาประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการ 
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โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
นำข้อมูลโครงการเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

(๓) การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของโครงการ (Prioritization) 
หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาผลกระทบของโครงการที่มีต่อ

เป้าหมายและสถานการณ์ความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนในระดับพ้ืนที่  
(๔) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี  

การจัดทำแผนปฏิบัต ิราชการ ๕ ปี และแผนปฏิบัต ิราชการ
ประจำปีเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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แผนภาพที่ ๑ การตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติของแผนในระดับพ้ืนที่ 
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

2.3.2 การจัดทำโครงการและการดำเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กำหนด 

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยอาศัยความเชื่อมโยงของ

แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาต ิ

แผนระดับที่ ๒ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาภาค 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัด 

 

140 เป้าหมาย           

แผนย่อยของ             

แผนแม่บทฯ 

 

เป้าหมาย                 

แผนย่อย                     

ท่ีเกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบ

ที่ 1            

 ปัจจัยที่ 1              

 ปัจจัยที่ 2 

 

องค์ประกอบ

ที่ 2            

 ปัจจัยที่ 1              

 ปัจจัยที่ 2 

 

องค์ประกอบ

ที่ 3           

 ปัจจัยที่ 1              

 ปัจจัยที่ 2 

 

องค์ประกอบ

ที่ ......            

 ปัจจัยที่ 1              

 ปัจจัยที่ 2 

 

 

เป้าหมาย           

แผนพัฒนา

ภาค 

 
เป้าหมาย                                    

ท่ีเกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบ

ที่ 1            

 ปัจจัยที่ 1              

 ปัจจัยที่ 2 

 

องค์ประกอบ

ที่ 2            

 ปัจจัยที่ 1              

 ปัจจัยที่ 2 

 

องค์ประกอบ

ที่ 3           

 ปัจจัยที่ 1              

 ปัจจัยที่ 2 

 

องค์ประกอบ

ที่ ......            

 ปัจจัยที่ 1              

 ปัจจัยที่ 2 

 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

กำหนดเป้าหมาย

แผนพัฒนาภาค 

ปลายทาง ต้นทาง กลางทาง 
กำหนดเป้าหมาย

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 

เป้าหมาย           

แผนพัฒนา

กลุ่มจังหวัด 

 
เป้าหมาย                                    

ท่ีเกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบ

ที่ 1            

 ปัจจัยที่ 1              

 ปัจจัยที่ 2 

 

องค์ประกอบ

ที่ 2            

 ปัจจัยที่ 1              

 ปัจจัยที่ 2 

 

องค์ประกอบ

ที่ 3           

 ปัจจัยที่ 1              

 ปัจจัยที่ 2 

 

องค์ประกอบ

ที่ ......            

 ปัจจัยที่ 1              

 ปัจจัยที่ 2 

 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

องค์ประกอบ

ที่ 1            

 ปัจจัยที่ 1              

 ปัจจัยที่ 2 

 

องค์ประกอบ

ที่ 2            

 ปัจจัยที่ 1              

 ปัจจัยที่ 2 

 

องค์ประกอบ

ที่ 3           

 ปัจจัยที่ 1              

 ปัจจัยที่ 2 

 

องค์ประกอบ

ที่ ......            

 ปัจจัยที่ 1              

 ปัจจัยที่ 2 

 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 

กำหนดเป้าหมาย

แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนระดับที่ ๓  
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ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relations: XYZ) ระหว่างแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ/
หน่วยงานภาครัฐกับยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

(๑) Z คือเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๑ เป็นกรอบ
เป้าหมายใหญ่ในการพัฒนาประเทศให้กับแผนอื่น ๆ  

(๒) Y คือเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ ๒ 
ที ่ถ ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่แนวทางการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย  
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และช่วงเวลาที่จะบรรลุผลอย่างชัดเจน แบ่งเป็น ๒ ระดับคือ เป้าหมายของแผน
แม่บท ประเด็น...  และเป้าหมายของแผนย่อย (Y๑) 

 (๓) X คือแผนงาน/โครงการ หรือการดำเนินงานที่หน่วยงานต่าง ๆ  
ทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและส่วนราชการจัดทำขึ้นโดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
ต่าง ๆ   

 ทำอะไร/อย่างไร 
(What/How) 

ทำเพื่ออะไร 
(Goals) 

ทำเท่าใด    
(How 

much/many) 

 

  เป้าหมาย Z  กลุ่มตัวชี้วัด 

● ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)     
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ Z 

เป้าหมาย (ด้าน) Z  ตัวชี้วัด Z 

●แผนแม่บท (Y) 
 

   

แผนแม่บท ประเด็น... (Y2)  เป้าหมาย Y2 ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด Y2 

     

แผนย่อย... (Y1) แนวทางการ
พัฒนา Y1 

เป้าหมาย Y1 ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด Y1 

 
 

   
 

● โครงการ (X) กิจกรรม 1 
กิจกรรม 2 

. 

. 

. 
กิจกรรม n 

เป้าหมาย/ผลลัพธ ์ ค่าเป้าหมาย     
(ถ้ามี) 

 

แผนภาพที่ ๒ หลักการความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิและยทุธศาสตร์ชาติ 
ที่มา : สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2.3.3 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติและแผนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องในระดับพื้นท่ี เริ่มจากการที่หน่วยงานของรัฐในระดับพ้ืนที่นำเข้าข้อมูล
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โครงการและแผนระดับพื้นที่ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ และรายงานผลการดำเนินการ
ที่สามารถสะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ  

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติจะถูกพัฒนาให้เป็นเครื่องมือหลัก
ในการติดตามและประเมินผลแผนของพื้นที่ในทุกระดับ โดยข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติจะมีความสำคัญต่อการทบทวนการจัดทำแผนงาน/โครงการตามหลักการวงจรนโยบาย
สาธารณะ (Policy Cycle)  ของสำน ักงานสภาพ ัฒนาการ เศรษฐก ิจและส ั งคมแห ่ งชาติ   
อันประกอบด้วย แนวทางการกำหนดนโยบาย (Policy Advocacy) การกำหนดนโยบาย (Policy 
Formation) การนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) และการติดตามและประเมินผล
นโยบาย (Policy Monitoring and Evaluation) โดยอาศัยข้อมูล สถิติ สถานการณ์ รายงานการวิจัย 
และอ่ืน ๆ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ 

อนึ่ง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดให้
ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศเป็นรายไตรมาส โดยให้รายงานภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันสิ ้นสุดแต่ละไตรมาส  
ตามปีงบประมาณ กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดกระบวนการรายงานผลการดำเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดให้มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร ๑๑๑๒/ว ๒๗๗๒ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตร วจสอบ 
และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่  
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนการปฏิรูปประเทศในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก  
วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสตามปีงบประมาณ เช่นเดียวกับระยะเวลาในการดำเนินการของหน่วยงาน
ส่วนกลาง โดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด แล้วแต่กรณี 
อนุมัติข้อมูลในระบบให้กับกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๑๐ นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส
ของปีงบประมาณ พร้อมทั้งส่งแบบรับรองการอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  
ให้สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ซึ่งเป็นหน่วยงานกลั่นกรองการอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติของจังหวัด  
และกลุ่มจังหวัด และให้กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) เป็นหน่วยงานกลั่นกรองการอนุมัติข้อมูลในระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติลำดับสุดท้ายให้กับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ในนามของปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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Accountability 
 

หัวหน้าสำนักงาน

จังหวัด 

รองผู้ว่าราชการ

จังหวัด  

(ที่ได้รับมอบหมาย) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

สำนักงานสภา

พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

บริหารยุทธศาสตร์      

กลุ่มจังหวัด (OSM) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

(หัวหน้ากลุ่มจังหวัด) 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหน้า      

ส่วนราชการ      

ในจังหวัด  

 

รองปลัดกระทรวง            

ที่ได้รับมอบหมาย 

(อนุมัติข้อมูลจากระดับกรม)  

อนุมัต ิ

 

อนุมัต ิ

 

ส่งข้อมลู 

 

อนุมัต ิ

 

ส่งข้อมลู 

 

อนุมัต ิ

 

ส่งข้อมลู 

 

อนุมัติและส่งข้อมลู 

 

อนุมัติและส่งข้อมลู 

 

อนุมัติและส่งข้อมลู 

 
อนุมัต ิ

 

ส่งข้อมลู 

 

ส่งข้อมลู 

 

อธิบดีหรือเทียบเท่า       

(อนุมัติข้อมูลจากระดับกอง) 

ปลัดกระทรวง            

(อนุมัติข้อมูลจาก          

รองปลัดกระทรวง) 

เฉพาะกรณีที่มีการมอบหมายภายในกระทรวง

มอบหมาย 

ผู้กรอกข้อมูลและเลือก

เส้นทางเอกสาร 

 

 

รับข้อมูลท่ีได้รับการอนุมัติ

เพื่อจัดทำรายงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๓ การอนุมัติข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ กรณีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ที่มา : สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ทั้งนี้ ข้อมูลที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายงานให้คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบคือข้อมูลที่ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐรายงานภายใน
ระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส และให้ถือว่าความถูกต้องเชื่อถือได้ของการ
รายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิร ูปประเทศในระบบติดตาม  
และประเมินผลแห่งชาติเป็นความรับผิดชอบ (Accountability) ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ 

3. ข้อพึงระวัง 
การตรวจสอบการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

การตรวจสอบของสภาผู ้แทนราษฎรหรือว ุฒิสภา ตามมาตรา ๒๕  และการตรวจสอบของ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๖ ของพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการตรวจสอบจากรายงานประจำปีตามมาตรา ๒๕ หากพบว่าหน่วยงาน 
ไม่ดำเนินการ โดยไม่มีเหตุอันสมควร สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี สามารถส่งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาดำเนินการกับหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ และหาก ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล ก็ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหานั้น  
สั่งให้ผู้นั้นพักราชการหรือพักงาน หรือสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไว้ก่อน หรือสั่งให้พ้น
จากตําแหน่งต่อไปส่วนการตรวจสอบอีกลักษณะหนึ่งนั้นคือการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา ๒๖ หากปรากฏว่า การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท และไม่แก้ไขปรับปรุงตามที่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์แจ้ง  
โดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติสามารถส่งเร ื ่องให้ ป.ป.ช. ทราบ 
และพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ 
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4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

สำนักงานจังหวัดและส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
(๑) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ

สามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) โทรศัพท์ 0 2223 4870 มท 50574 e-mail 
: nscr.moi0228@gmail.com 

(๒) สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๒ ๗๘๒๑ มท ๕๐๔๓๖ e-mail : support_moi@hotmail.co.th   

5. กลไกการดำเนินงาน  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป) 
กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั ้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) เพื ่อสนับสนุนการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทาง               
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม          
ยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ซึ ่งมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(สำนักงาน ป.ป.ส.) เป็นฝ่ายเลขานุการฯ และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติทั ้งในระดับส่วนกลาง      
และระดับพื้นท่ี 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ  
- กฎหมายยาเสพติดที่เก่ียวข้อง 
- คําสั่งศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 1๔/๒๕๖๓   

ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อํานวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดระดับพ้ืนที ่

- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๕๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เรื่อง   
การจัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) 

2.1 อำนาจในการสั่งการ  
ผู ้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจหน้าที ่ในฐานะผู ้อำนวยการศูนย์อํานวยการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ซึ่งเป็นไปตามคําสั่งศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 1๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยสั่งการหรือมอบหมาย
ให้ส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัด ดําเนินการในลักษณะบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณ
และการปฏิบัติ เพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และมีอํานาจในการมอบหมายหน้าที่และ
จัดตั ้งศูนย์ปฏิบัติการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทุกระดับและทุกแบบในพื้นที ่ของจังหวัด         
เพื่ออํานวยการ สนับสนุนหรือร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชนเมือง และหมู่บ้าน/ชุมชน     
ในเขตชนบท 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
ผู ้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจหน้าที ่ในฐานะผู ้อำนวยการศูนย์อํานวยการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ในการอํานวยการ ประสานงาน เร่งรัด 
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด                   
ของส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอผู้มีอํานาจ
หน้าที่หรือศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ในการพิจารณา       
ให้คุณ ให้โทษ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่รับผิดชอบและท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.3 หน้าที่สนับสนุน  
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) มีหน้าที่

จัดทําและส่งเสริมสนับสนุนแนะนําการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์อํานวยการป้องกัน  
และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ : ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครอง

อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 หน่วยงานส่วนกลางที ่ร ับผิดชอบ สำนัก/กอง : สำนักนโยบายและแผน 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เบอร์ติดต่อ : 0 2225 3339 

4. กลไกการดำเนินงาน 
4.1 ส่วนกลาง มีศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 

(ศอ.ปส.มท.) เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        
โดยนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
รัฐบาล และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ไปสู่การปฏิบัติ  

4.2 ระดับพื้นที่ มีศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม      
ยาเสพติดขับเคลื่อนการดำเนินงาน แบ่งเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย 

๑) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด  (ศอ.ปส.จ.)        
มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการ  

๒) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ  (ศป.ปส.อ.)          
มีนายอำเภอ เป็นผู้อำนวยการ 

๓) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น (ศป.ปส.อปท.) ทุกระดับ มีผู้บริหาร อปท. เป็นผู้อำนวยการ 

 

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
-  

6. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
- 
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การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)  
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป) 

มาตรา ๕๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐  
ได้กำหนดให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ข้อ 4.2 กำหนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมีย ุทธศาสตร์ชาติ  
เป ็นเป ้าหมายและเช ื ่ อมโยงการพ ัฒนาในท ุกระด ับ ท ุกประเด ็น ท ุกภารก ิจ ท ุกพ ื ้นที่   
โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดให้มี  
ความเชื ่อมโยงสอดคล้องกันทั ้งระบบ โดยเป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาทั้งในลักษณะบนลงล่าง  
(Top - Down) คือ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทต่าง ๆ และแผนพัฒนาภาค ลงไปสู่แผนพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการพัฒนา และล่างข ึ ้นบน (Bottom - Up) โดยผ่านกลไกภายใต้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล  
พ.ศ. 2562 ในการเชื่อมโยงจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น  
และแผนพัฒนาอำเภอขึ้นไปสู่แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นการสะท้อนสภาพปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีแผนพัฒนาจังหวัด และแผนกลุ่มจังหวัดเป็นจุดเชื่อมสำคัญ (Focal 
Point) ในการประสานนโยบายระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีกลไกใน  
แต่ละระดับที่สามารถเชื่อมโยงการจัดทำและประสานแผนในแต่ละระดับเข้าด้วยกัน ทั้งราชการ
บริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการในการ
จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เกิดความคุ้มค่า นำไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ  
อำนาจในการสั่งการ  
- 
อำนาจในการกำกับและควบคุม 
- 
หน้าที่สนับสนุน 
- 
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3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ส่วนราชการในพ้ืนที่
ระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

เบอร์ติดต่อ : 0 2221 9200 มท. 50583 

4. กลไกการดำเนินงาน  
กลไกการบริหารระดับชาติ 
4.1.1 คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) : คณะกรรมการ

บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค หรือ ก.บ.ภ. จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่
สำคัญในการวางกำหนดกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธ ีการในการจัดทำแผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
ตลอดจนบูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพื้นที่ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

4.1.1.1 กําหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค 
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อให้สามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา และพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

4.1.1.2 กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และว ิธ ีการในการจ ัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด การจัดทําและบริหารงบประมาณจังหวัด งบประมาณ
กลุ่มจังหวัด  และงบประมาณของส่วนราชการ ที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาภาค 

4.1.1.3 บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพื้นที่
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนในพื้นที่ของกระทรวง กรม สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาใน
พื้นที่และเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
นโยบายรัฐบาล   

4.1.1.4 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจงัหวัด 
คําของบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและงบประมาณของส่วนราชการที่จะดําเนินการตาม
แผนพัฒนาภาค ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
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4.1.2 คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.)  : อาศัย

อำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคมีคำสั่งแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค 6 คณะโดยมีรองนายกรัฐมนตรี 6 ท่าน เป็นประธาน เพ่ือทำหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาภาค 
และบูรณาการแผนงานโครงการของส่วนราชการ และการพิจารณา กลั่นกรอง แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 

กลไกการบริหารระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
4.2.1 คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) : จัดตั้ง

ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งจะต้องมีบทบาทสำคัญในการ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค  
โดยต้องมีการปรับปรุงแนวทางในการเสนอ และจัดทำโครงการให้สอดรับกับโครงการขนาดใหญ่ 
(Mega Projects) ซึ ่งบรรจุอยู ่ในแผนพัฒนาภาคเพื ่อเป็นการยกระดับศักยภาพทางการแข่งขัน  
ทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในภาพรวมของประเทศ มีหน้าที่ ดังนี้ 

4.2.1.1 วางแนวทางปฏ ิบ ัต ิและอำนวยการให้การบร ิหารงาน 
แบบบูรณาการในกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามหลักการนโยบายและระบบตามท่ี ก.น.จ. กำหนด 

4.2.1.2 จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา 19 
ตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

4.2.1.3 ส่งเสริมประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ  
ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน และแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มจังหวัด 
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4.2.1.4 วิเคราะห์ บูรณาการ และให้ความเห็นชอบรายละเอียด 
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณกลุ่มจังหวัด  
ก่อนนำเสนอ ก.น.จ. 

4.2.2 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) : จัดตั้งขึ้น
ตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยใ ห้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบูรณาการ และขับเคลื่อนการบริหารราชการ 
ในจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดย ก.บ.จ. มีบทบาทสำคัญเป็นจุดเชื่อมหลัก (Focal Point) ระหว่างแนวทาง
การพัฒนาของประเทศ ตลอดจนกรอบการพัฒนาของภาค กับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ 
ตลอดจนเป็นช่องทางสำคัญในการสะท้อนข้อมูล และข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ให้แก่คณะกรรมการในระดับ
นโยบายทั้ง อ.ก.บ.ภ. และ ก.บ.ภ. เพ่ือใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาภาค และตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป  

4.2.2.1 วางแนวทางปฏ ิบ ัต ิและอำนวยการให้การบร ิหารงาน 
แบบบูรณาการในจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.น.จ. กำหนด  

4.2.2.2 จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา 19 
ตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพื่อรับฟั ง
ความคิดเห็น 

4.2.2.3 ส่งเสริม ประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ  
ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการลงทุน และชักชวน
ภาคธุรกิจเอกชนมาลงทุนในจังหวัด 

4.2.2.4 จัดทำบันทึกความเข ้าใจกับฝ ่ายต่าง  ๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกับ 
การพัฒนาที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัด 

4.2.2.5 วิเคราะห์ บูรณาการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัด และคำของบประมาณจังหวัดก่อนนำเสนอ ก.น.จ.   

4.2.3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ ิ ่น (องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด)  : 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) โดยมีนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของ
ท้องถิ่นซึ่งการดำเนินการที่ผ่านยังขาดความเชื่อมโยงกับกลไกการดำเนินงานส่วนราชการระดับ
ภูมิภาค ดังนั ้น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด) จึงมีบทบาทสำคัญ  
ในการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานเข้ากับกลไกการบริหารในระดับบน ผ่านแผนพัฒนาของ อบจ.  
ซึ ่งจะต้องเชื ่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจน แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการของพ้ืนที่ 

กลไกการบริหารระดับอำเภอ  
4.3.1 คณะกรรมการบร ิหารงานอำเภอแบบบ ู รณาการ  (ก .บ .อ . ) : 

คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการจัดตั ้งขึ ้นเพื ่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื ่อน 
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การพัฒนาในระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน มีหน้าที่ในการบูรณาการและชี้นำการพัฒนา 
ในระดับอำเภอ ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญในการรวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่  
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  

4.3.2 คณะกรรมการบริ หารงานตำบลแบบบ ู รณาการ  (ก .บ .ต . )  : 
คณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดทิศทาง  
การพัฒนาของตำบลให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของอำเภอและจังหวัด โดยมีหน้าที่ในการ
จัดทำแผนพัฒนาระดับตำบลซึ่งเชื ่อมโยงแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในระดับตำบล และกลั่นกรองและจำแนกแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ ่นระดับตำบลต่อไป ก.บ.ต. จึงเป็นกลไกสำคัญในการรวบรวมสภาพปัญหาและความ
ต้องการของพ้ืนที่ระดับตำบลเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 

 
4.3.3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล)  : 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (ระดับเทศบาล/อบต.) จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และ พ.ศ. 2559 
(ฉบับที่ 2) โดยมีผู้บริหารของเทศบาล และ อบต. เป็นประธาน ต้องปรับบทบาทในการเป็นกลไก  
ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่นในอำเภอ เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนชาติ แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และความต้องการของพื้นที่ 
ตลอดจนจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนหมู่บ้าน 

         

  
  

  
  

อปท  สามารถด งข้อมูลจากเวทีประชาคม
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนของ อปท 

กลไก แผนพัฒนาระดับ

หมู่บ้าน ชุมชน อปท  ในพ้ืนที่ จัดประชุมประชาคมร่วมกัน 

การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่

กม  คกก ชุมชน
ค ะกรรมการหมู่บ้าน
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ค ะกรรมการชุมชน

จัดท าแผนชุมชน

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

       แผน

ม ค   ก พ 

แผนชุมชน
    แผน     ทต  

ม ค   ก พ 

ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ให้ ก  บ ต  และ อปท 

ส่งแผนชุมชน
ให้ อปท  และ ก บ ต 

ก บ ต 
จัดท าแผนพัฒนาต าบล

และบั ชีประสาน
โครงการพัฒนา

แผน อบต  
เทศบาลต าบล

เกินศักยภาพ

แผนเทศบาล 
 ทน  ทม  

      แผนชุมชน

เกินศักยภาพ

แผนพัฒนาต าบล
      แผน

มี ค   เม ย 
มี ค   เม ย มี ค   เม ย 

ส่งแผนพัฒนาต าบล
ให้ ก  บ อ 

ส่งบั ชีประสานโครงการพัฒนาให้ อปท  

ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ก  บ อ 
เกินศักยภาพ อปท  

ก บ อ 
จัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ

แผนความต้องการระดับอ าเภอ 
และบั ชีประสานโครงการ

พัฒนา

แผนพัฒนา
อ าเภอ
    แผน

ค ะกรรมการประสาน
แผนท้อง ิ่นระดับอ าเภอ

พ ค   มิ ย พ ค 
ส่งบั ชีประสานโครงการพัฒนาให้ อปท  

ส่งแผนงานโครงการท่ีเกี่ยวข้องให้ กบอ  

ก บ จ 
น าแผนพัฒนาอ าเภอ

และแผนความต้องการฯ 
ประกอบการจัดท าแผน จว 

ส่งแผนพัฒนาอ าเภอ
และแผนความต้องการฯ

ให้ ก  บ จ  
 แผนพัฒนาอ าเภอเห็นชอบ

โดย ผวจ   ผ่านคณะท างานฯ  

คณะท างานกลั่นกรอง
แผนพัฒนาอ าเภอ

ค ะกรรมการประสาน
แผนท้อง ิ่นระดับจังหวัด

แผนพัฒนา
จังหวัด
   แผน

แผน อบจ ก ค   ต ค 
ก ค   ต ค หน่วยงาน

ราชก าร
และรัฐวิสาหก ิจ

ในพ ื้นท ี่

ส่งแผนพัฒนาอ าเภอท่ีผ่านความเห็นชอบ

ส่งแผนงานโครงการท่ีเกี่ยวข้องให้ อบจ   หรือ ก บ จ
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4.3.4 คณะกรรมการหมู ่บ ้าน (กม.)  : คณะกรรมการหมู ่บ ้านจัดตั ้งขึ้ น 
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที ่ พ.ศ. 2457 โดยมีกำนัน/ผู ้ใหญ่บ้านเป็นประธาน  
ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการที่อยู่ใกล้ชิดและทำงานร่วมกับประชาชนมากที่สุด จึงมีความจำเป็นต้องปรับ
บทบาทให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารในพื้นที่เพื่อสร้างการมีส่วนรวมของประชาชนในการบริ หาร
จัดการกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื ่นทุกภาคส่วน ตลอดจนเป็นกลไกสำคัญ  
ในการรวบรวม และส่งต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอ และจังหวัดต่อไป   

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
การบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เป็นองค์กรหลัก

ในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดทำหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด เว้นแต่ ก.น.จ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการมีหน้าที่ ดังนี้ 

5.1.1 วางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการ 
ในกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.น.จ. กำหนด  

5.1.2 จัดทำแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดเสนอต่อที ่ประชุมตามมาตรา 19  
ของ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

5.1.3 ส ่ ง เสร ิ ม  ประสานความร ่ วมม ื อการพ ัฒนาระหว ่ างภาครั ฐ  
ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน และแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด และระหว่างกลุ่มจงัหวัด 
เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

5.1.4 วิเคราะห์ บูรณาการ และให้ความเห็นชอบรายละเอียดการปฏิบัติการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดก่อนนำเสนอต่อ ก.น.จ. 

5.1.5 กำกับ ให้คำแนะนำ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และรายงาน ก.น.จ. 

5.1.6 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง  ๆตามที่มอบหมาย 
5.1.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ก.น.จ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย       
องค์ประกอบ 
(๑) หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัด รองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในกลุ่มจังหวัด กรรมการ 

 จังหวัดไม่เกินสองคนท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 
(๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัด กรรมการ 
(๕) นายกเทศมนตรีในกลุ่มจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคน กรรมการ 
(๖) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในกลุ่มจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคน กรรมการ 
(๗) ผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการ 
(๘) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน กรรมการ 
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การบริหารงานจังหวัด 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เป็นองค์กรหลัก 

ในการบริหารงานจังหวัดซึ่งมีอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาฯ ที่กำหนดให้มีภารกิจหน้าที่เป็นองค์กร  
ในการบริหารงาน การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาของจังหวัดร่วมกับภาคีและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
โดย ก.บ.จ. จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการและมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย
ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน โดย ก.บ.จ. มีหน้าที่ดังนี้ 

5.2.1 วางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการ 
ในจังหวัด เป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.น.จ. กำหนด 

5.2.2 จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา 19 ของ พ.ร.ฎ. 
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

5.2.3 ส่งเสริม ประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
และภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เอ้ืออำนวยต่อการลงทุน และชักชวนภาคธุรกิจเอกชนมา
ลงทุนในจังหวัด และให้มีการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน 

5.2.4 จัดทำบันทึกความเข้าใจกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด 

5.2.5 วิเคราะห์ บูรณาการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด 
และคำของบประมาณจังหวัด ก่อนนำเสนอต่อ ก.น.จ. 

5.2.6 กำก ับ ให ้คำแนะนำ ต ิดตามและประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งาน 
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และรายงาน ก.น.จ. 

5.2.7 แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื ่อปฏิบัติหน้าที ่ต ่าง ๆ ตามที่
มอบหมาย 

5.2.8 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ก.น.จ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
องค์ประกอบ 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการ 
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคน  กรรมการ 
(๓) ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ในจังหวัด กรรมการ 

 ไม่ว่าจะมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 หรือราชการบริหารส่วนกลาง 

(๔) ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ในจังหวัด กรรมการ 
(๕) ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีสำนักงานอยู่ในจังหวัด กรรมการ 
(๖) ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
(๗) ผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการ 
(๘) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัด กรรมการ  
(๙) ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด กรรมการ 
(๑๐) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด กรรมการและเลขานุการ 
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จัดให้มีระบบการบริหารงานจังหวัด 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการจัดกลุ่มภารกิจ (Cluster) 

ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ตามขนาดจังหวัด ศักยภาพ และความ
ซับซ้อนของปัญหาของจังหวัด ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 : แยกกลุ่มภารกิจออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) มั่นคง (2) เศรษฐกิจ 
(3) สังคม และ (4) กิจการพิเศษ ซึ่งเหมาะสมกับจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนของภารกิจ และ
สภาพปัญหาสูง 

 
 

รูปแบบที่ 2 : แยกกลุ่มภารกิจออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) มั่นคง (2) เศรษฐกิจ 
และ (3) สังคม ซึ่งเหมาะสมกับจังหวัดขนาดกลางที่มีความซับซ้อนของภารกิจ และสภาพปัญหาไม่สูงมาก 
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รูปแบบที่ 3 : แยกกลุ่มภารกิจออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ (1) มั่นคงและการ

บริหารทรัพยากรธรรมชาติ และ (2) เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเหมาะสมกับจังหวัดขนาดเล็กที่มีความ
ซับซ้อนของภารกิจ และสภาพปัญหาน้อย 
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โดยกลุ่มภารกิจต่าง ๆ จะประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการฯ ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการและมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และมีคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการแต่ละกลุ่มภารกิจมีหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
และเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มภารกิจ ทั้งนี้ การแบ่งกลุ่มภารกิจอาจยืดหยุ่นได้
ตามความเหมาะสมและบริบทของพ้ืนที่ 

การบริหารจัดการระดับอำเภอ กำหนดให้อำเภอจัดตั ้งคณะกรรมการ
บริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ 
แบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาระดับอำเภอ รวมไป
ถึงหน้าที่บริหารจัดการภายในอำเภอ โดยให้นำการจัดระบบบริหารงานในระดับจังหวัดมาพิจารณา
ดำเนินการ มีการบริหารงานระดับตำบลโดยชุดปฏิบัติการประจำตำบลทำหน้าที ่เป็นหน่วย
ประสานงานการดำเนินงานในระดับตำบลเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลืออำเภอในการติดตามงานและ
ประสานภารกิจที่เป็นนโยบายสำคัญ อำเภออาจพิจารณาจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล (1 ชุด
ปฏิบัติการ 1 ตำบล) ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบประจำตำบลที่ได้รับมอบหมาย โดยหัวหน้าชุด
ปฏิบัติการตำบล อาจแต่งตั ้งจากเจ้าหน้าที ่ของส่วนราชการหน่วยงาน และองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นพื้นที่ตำบลนั้น ๆ ร่วมเป็นคณะทำงานในชุดปฏิบัติการประจำตำบลซึ่งนอกเหนือจากงาน 
และภารกิจที่มอบหมายแล้ว ยังจะช่วยเหลือสนับสนุนด้านการข่าว การปฏิบัติการจิตวิทยา เข้าถึง
ประชาชน สร้างความใกล้ชิดและความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชนและประชาชน 

กระบวนการและข้ันตอนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
5.5.1 แนวคิดหลักในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 

5.5.1.1 ยึดแนวคิดหลักในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ร่วมกันผ่านคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด/อำเภอ และกลุ่มภารกิจ คือ ราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยสร้างกระบวนก าร 
การมีส่วนร่วมระหว่างภาคีในการบริหารงานจังหวัดและใช้หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Management) เป็นเครื ่องมือในการบริหารจัดการเพื ่อพัฒนาจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการแข่งขัน สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน   

5.5.1.2 กำหนดลักษณะงานให้ช ัดเจน เพื ่อให ้ม ีประส ิทธ ิภาพ 
และบังเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยแบ่งลักษณะงานของจังหวัดออกเป็น 3 ส่วน คือ งานประจำ  
งานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัด 

5.5.1.3 ยึดหลักการการบริหารงานแบบ AFP โดยการบริหารงาน
จังหวัดจะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งมีสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความ
ต้องการที่แตกต่างกันตามสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่นั้น ๆ และกำหนดพันธกิจหน้าที่ 
(Function) ของรูปแบบของการจัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ โดยในการดำเนินงาน  
จะมุ ่งเน้นรูปแบบการทำงานแบบการมีส่วนร่วม (Participation) ระหว่างภาคีต่าง ๆ ทั ้งภาค
ประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ในการเข้าไปร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 
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5.5.2 กระบวนการจัดทำและเสนอแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ในปัจจุบันมีการปรับปรุงกระบวนการในจัดทำและเสนอแผนพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิง
พ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้    

5.5.2.1 ก.บ.ภ. กําหนดกรอบ นโยบาย ขั้นตอน และวิธีการการจัดทํา
แผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแจ้งให้จังหวัด และกลุ่มจังหวัดทราบ  

5.5.2.2 จังหวัดเริ ่มดำเนินการรวบรวมข้อมูลศักยภาพของพื ้นที่  
และสำรวจความต้องการของประชาชนผ่านกลไกการประสานแผนในระดับพื้นที่จากแผนหมู่บ้าน/
ชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาและอำเภอ โดยจัดส่งข้ อมูลให้กลุ่ม
จังหวัดนำไปใช้ประกอบการจัดทำแผนกลุ่มจังหวัด (มาตรา 18 ตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551)  

5.5.2.3 คณะกรรมการบร ิหารงานกลุ ่มจ ังหว ัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) เริ่มประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เริ่มประชุมเพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด    

5.5.2.4 คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการนำส่ง
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พร้อมบัญชีรายการโครงการที่ต้องการให้สนับสนุน) ให้คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือใช้ประกอบในการจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด   

5.5.2.5 แต ่ละจ ังหว ัดประช ุมหาร ือก ับท ุกภาคส ่วนในจ ังหวัด 
เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในคราวเดียวกัน หรือแยกกันก็ได้ (มาตรา 
19 ตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551) 

5.5.2.6 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการดำเนินการ
จัดส่งความเห็นของที่ประชุมเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ทราบ และปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์และนำส่งคณะอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) 

5.5.2.7 คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการปรับปรุง
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์และส่งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 

5.5.2.8 คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลั่นกรอง
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดเสนอคณะกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ 

5.5.2.9 คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคพิจารณาอนุมัติ
ให้เห็นชอบแผนพัฒนาความก้าวหน้าจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และนำเรียนคณะรัฐมนตรี
เพ่ือโปรดทราบ 
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5.5.3 ขั้นตอนการวางแผน   
การจ ัดทำแผนพัฒนาจังหว ัดและกลุ ่มจ ังหว ัด นอกจากจะเป็น

กระบวนการเชื่อมโยงการทำงานและภารกิจของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ (จังหวัดและกลุ่มจังหวัด) 
แล้วนั้น การเตรียมการสำหรับการวางแผนทุกระดับยังจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาและความผิดพลาด หรือลดความเสี ่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นในการปฏิบัติงาน 
ในอนาคต ทำให้องค์กรมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นระบบ และเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้เกิดการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหาร เช่น  คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เวลา ฯลฯ 

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าว จังหวัดจึงจำเป็นจะต้องตอบ
คำถามท่ีสำคัญ 4 คำถาม คือ 

(1) “ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน” (Where are we now?) หรือเรียกว่า 
การวิเคราะห์ปัจจัยในการพัฒนา หมายถึง การวิเคราะห์ปัจจัยและสภาวะต่าง  ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง 
กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อที่จะได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่าง  ๆ รวมทั้งสถานะของ
ตนเองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ปัจจัยในการพัฒนาจะบอกให้ทราบว่าปัจจัยหรือสภาวะ
แวดล้อมภายนอกมีลักษณะอย่างไร มีการเปลี ่ยนแปลงในลักษณะใด และก่อให้เกิดโอกาสและ
ข้อจำกัดอย่างไรบ้าง นอกจากนี้การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จะช่วยให้ทราบถึงทรัพยากร (Resources) 
และความสามารถ (Capabilities) ต่าง ๆ ที่มีอยู่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน
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อย่างไร และจะเอ้ือต่อการบรรลุความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างไร โดยสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
ในการวิเคราะห์ เช่น SWOT Benchmarking PESTEL  

(2) “ในอนาคตเราต้องการไปสู ่จุดไหน” (Where do we want to 
be?) หรือเร ียกว ่า การกำหนดทิศทางขององค์กร ได ้แก่ การกำหนดเป้าหมายการพัฒนา 
(Development Goals) ภารกิจ (Mission) และประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งจะ
เป็นการบ่งชี้ว่าจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะมุ่งไปในทิศทางใด หรือลักษณะการดำเนินงานของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด นอกจากนี้ การกำหนดทิศทางขององค์กรยังมีส่วนช่วยในการแปลงเป้าหมายการพัฒนาหรือ
ภารกิจให้กลายมาเป็นวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานที่มีลักษณะที่ชัดเจนขึ้น  

(3) “เราจะทำอย่างไรเพื่อให้บรรลุผลตามข้อ 2” (How do we get 
there?) หรือ การกำหนดประเด็นการพัฒนา การนำข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการกำหนด
ทิศทางขององค์กร และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรมาจัดทำเป็นแผนพัฒนา 
(Comprehensive Plan) รวมทั้งระบบการประเมินและคัดเลือกว่าแนวทางการพัฒนาใดที่มีความ
เหมาะสมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากที่สุด ในการจัดทำแนวทางการพัฒนานั้นพึงระลึกเสมอว่าการจัดทำ
แนวทางการพัฒนาเป็นการกำหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรมต่าง  ๆ ขององค์กร เพื่อช่วยให้
สามารถบรรลุถึงภารกิจและวัตถุประสงค์ที ่ได้กำหนดไว้ โดยนำเอาการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย 
ทั้งภายนอกและภายในองค์กรมาพิจารณาประกอบ 

(4) “เราจะต้องทำหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อไปถึงจุดนั้น” (What 
do we have to do or change in order to get there?) ซึ่งหมายถึง การนำเป้าหมายการพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ เนื่องจากหากแม้จะมีการวิเคราะห์หรือวางแผนการพัฒนา
ไว้ดีเพียงใด แต่ถ้าการปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กรไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความพยายามใน
การวิเคราะห์หรือวางแผนก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ดังนั้น เมื่อจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้กำหนด
ทิศทางขององค์กร วิเคราะห์ปัจจัยด้านต่าง ๆ และจัดทำเป้าหมายการพัฒนาแล้ว จะต้องนำเอา
เป้าหมายการพัฒนาที่ได้วางแผนจัดทำและคัดเลือกไว้มาดำเนินการประยุกต์ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้  

ในปัจจุบันแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดถูกกำหนดให้มีลักษณะเป็น
แผนรวม (Comprehensive Plan) กล่าวคือ เป็นแผนที่ทำขึ้นเพื่อสนองความต้องการในระยะยาว 
โดยจะต้องครอบคลุมภารกิจทุกมิติของการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด นอกจากนี้ ยังจะต้องประกอบ
ไปด้วย แผนปฏิบัติการ (Operational Plan) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดขึ้นมาใช้สำหรับแต่ละกิจกรรม
โดยเฉพาะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาประกอบไปด้วย
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความเข้าใจ และข้อตกลงร่วมกัน 
การสร้างความเข้าใจ และข้อตกลงร่วมกันของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทั้งหมดของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก่อนจะเริ่มกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัด/
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ในฐานะกลไกหลัก 
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ในการขับเคลื่อน และบูรณาการแผนพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ต้องสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเด็นรูปแบบการดำเนินการ การมี
ส่วนร่วม และผู้รับผิดชอบหลัก ผ่านการประชุมหารือ  

หรือการแจ้งเวียนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา โดยทุกภาคส่วนต้องมี
ความเห็นที่ตรงกันซึ่งการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาร่วมรับฟังตั้งแต่ต้นจะช่วยผลักดัน ให้
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์       

ขั้นตอนที่ 2 การสำรวจ ทบทวน และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต 
ขั้นตอนนี้ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

ภายใน (Internal Factors) และปัจจัยภายนอก หรือสิ่งแวดล้อม (External Factors) ของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพ และปัญหาที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเผชิญซึ่งจะนำไปสู่การกำหนด
ประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหา และโอกาสของพื้นที โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

-  สำรวจ และประมวลข้อมูล 
-  ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ สภาพและแนวโน้มในอนาคต ด้านนโยบาย 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ ่น ชุมชน ระดับชาติและ
นานาชาติ  

-  ประเมินผลงานความสำเร็จและบทเรียนของหน่วยงาน สภาพพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการ   

เทคนิคสำคัญ 
(1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก: SWOT Analysis และ 

TOWS Matrix เป็นเทคนิคพื้นฐานที่จะช่วยให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เข้าใจถึงศักยภาพ สภาพ
ปัญหาของพื้นที่ โอกาสและภัยคุกคามของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพื่อให้สามารถกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ได้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่ 

(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการกำหนดนโยบาย (Policy 
Landscape): PESTEL เป็นเทคนิคสามารถนำมาปรับใช้ควบคู่กับเทคนิค SWOT Analysis ใน
การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกได้ชัดเจนมากขึ้น โดยสามารถวิเคราะห์ใน 6 มิติ ได้แก่ มิติ
การเมือง (P: Political) มิติเศรษฐกิจ (E: Economic) มิติสังคม (S: Social) มิติเทคโนโลยี (T: 
Technological) มิติสิ่งแวดล้อม (E: Environmental) และมิติกฎหมาย (L: Legal) ซึ่งจะช่วย
ให้เข้าใจแนวโน้มของท้องถิ่น/ชุมชน และประเทศ ตลอดจนบริบทของนานาชาติที่จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดจะต้องเผชิญในอนาคต    

(3) การเปรียบเทียบ (Benchmarking) คือ กระบวนการวัด และ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการและวิธีปฏิบัติ กับองค์กรที่สามารถทำได้ดีกว่า เพื่อนำมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงองค์กรหรือจังหวัดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยอาจเปรียบเทียบจังหวัด
กับจังหวัด หรือจังหวัดกับเมืองต้นแบบในต่างประเทศซึ่งมีลักษณะภูมิศาสตร์และโครงสร้าง
เศรษฐกิจหรือสังคมคล้ายเคียงกับทิศทางการพัฒนาที่จังหวัด และกลุ ่มจังหวัดกำหนดไว้  
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะช่วยให้เห็นได้ว่าสถานะของจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดเป็นอย่างไรกันแน่ 
ประเด็นใดท่ีเป็นจุดเด่นของพ้ืนที่ และประเด็นอะไรที่ยังคงเป็นจุดอ่อนของพื้นที่ 
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ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเป้าหมายการพัฒนาของแผน 
เป้าหมายการพัฒนามีผลกระทบโดยตรงต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนา 

เนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาจะเป็นกรอบหลักการกำหนดกระบวนการ และประเด็นการพัฒนา  
ที่เป็นไปได้ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ โดย  

- นำข้อมูลที่ประมวลและวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาสร้างให้เห็นภาพ
แนวโน้มในอนาคต  โดยมองหาโอกาส อุปสรรค ทางเลือกสำหรับหน่วยงาน 

- มองอย่างเลือกสรรถึงจุดมุ่งหวังที่น่าจะเป็นไปได้ แนวโน้ม  เงื่อนไข  
ที่มีผลกระทบต่อการทำงานในอนาคต 

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์พันธกิจของหน่วยงาน 
- วิเคราะห์พันธกิจเพื่อตัดสินใจว่าหน่วยงานจะอยู ่ตรงส่วนใดและ

อย่างไร 
- เลือกและตัดสินใจเพ่ือเป็นข้อมูลผูกพันที่จะให้หน่วยงานนำเป้าหมาย

การพัฒนาสู่ความเป็นจริง 
- สร้างแนวทางในการทำงาน หลักการ ภาระผูกพัน และพันธะข้อตกลง

ที่หน่วยงานจะถือปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 5  การสำรวจประเด็นทางเลือก 
มุ่งเน้นการเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ชุดของประเด็นการพัฒนา

ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องพยายามระบุประเด็นการพัฒนาหรือประเด็น
ปัญหาภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพขององค์กรเพ่ือจัดทำทางเลือกที่เป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ ตลอดจนการสำรวจตัวชี้วัด (KPIs) ที่จะนำมาใช้ในแต่ละทางเลือกโดยต้องเชื่อมโยง
เป้าประสงค์ การดำเนินการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในขั้นตอนการคัดเลือก
ประเด็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพ และบริบทของพื้นที่ ตลอดจนมีความเป็นไปได้ในการ
ดำเนินการมากที่สุดของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์เกณฑ์ข้อพิจารณาและข้อตกลงเบื้องต้น
สำหรับการตัดสินใจกลั่นกรองทางเลือก 

- แยกแยะกฎเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน 
- จัดลำดับ และให้น้ำหนักแก่เกณฑ์ตามที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม 
ขั้นตอนที่ 7  การประเมิน และคัดเลือกประเด็นการพัฒนา 
ขั ้นตอนนี ้ มีว ัตถุประสงค์หลักในการคัดเลือกประเด็นการพัฒนา 

ที่เหมาะสมกับศักยภาพ และบริบทของพื้นที่ ตลอดจนมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการมากที่สุด  
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

ขั้นตอนที่ 8  การสร้างความเข้าใจและปรับปรุงประเด็นการพัฒนา 
ชี้แจงทำความเข้าใจโน้มน้าวชักจูงให้ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานเห็นคล้อยตาม 

เพ่ือจะได้ยึดถือสำหรับการทำงานต่อไป 
ขั้นตอนที่ 9  การจัดลำดับก่อนหลังของงานที่ทำ /จัดลำดับความสำคัญ 
ขั้นตอนที่ 10  การจัดทำเอกสารแผนพัฒนา 
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- แยกแผนพัฒนา เป็นส่วนนำ และส่วนที่เป็นรายละเอียดของแต่ละแผนงาน 
- ส่วนนำ  ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนา ข้อตกลงเบื้องต้น และชื่อแผนงานทั้งหมด 
- ส่วนรายละเอียดแต่ละแผนงาน ได้แก่ ชื่อแผนงาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์  
ขั้นตอนที่ 11  การปฏิบัติตามแผน (Implementation) 
ขั้นตอนที่ 12  การประเมินผลและการปรับปรุง (Evaluation and Review) 

6. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
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ภารกิจศูนย์ดำรงธรรม  
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป) 
รัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ของประชาชน โดยมีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเดือดร้อนของประชาชน เพื่อเสริมสร้าง  
ให้เกิดความสงบสุขข้ึนในสังคม กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการ “บำบัดทุกข์ 
บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนจึงได้เปิด “ศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมหาดไทย” ขึ้นในวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๓๖ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนโดยตรง รวมถึงให้บริการข้ อมูล 
และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาบทบาทในส่วนของการ
รับเร ื ่องร ้อง/เร ียนร้องทุกข์ได้เพิ ่มขึ ้น กระทรวงมหาดไทยจึงปรับปรุงศูนย์บริการข่าวสาร
กระทรวงมหาดไทย ให้มีเอกภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยใช้ชื ่อว่า “ศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทย” ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ โดยมีการปรับบทบาทการทำงานให้ศูนย์ดำรงธรรม 
มีลักษณะการทำงานที่เน้นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการบำบัดทุกข์ 
บำรุงสุข อย่างแท้จริง 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ  

เป็นไปตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ ๙๖/
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัด 
เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา ตลอดจน  
รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน รวมถึงเป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา ๓๒ 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยจัดตั้งขึ้น 
ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ 

ในการนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกับหัวหน้าส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และวางแนวทางการปฏิบัติ
ภายในศูนย์ดำรงธรรม 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั ่งการ บังคับบัญชา กำกับ ดูแล บรรดา

ข้าราชการและพนักงานของรัฐในเขตจังหวัด ยกเว้น ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ข้าราชการทหาร 
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พนักงาน
ในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และข้าราชการในสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัด 

2.3 หน้าที่สนับสนุน 
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่กำกับดูแลและอำนวยการให้การบริหารงานของ

ศูนย์ดำรงธรรม และการบริหารงานจังหวัดดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน พร้อมเป็นหน่วยงานที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
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และในมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ 
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในอำเภอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
มอบอำนาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ ให้แก่นายอำเภอเพื่อให้
ศูนย์ดำรงธรรมที่จัดตั้งขึ้นสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุ  
จากการร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 
3.2 หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ : ทุกกระทรวง กรม ส่วนราชการ และหน่วยงาน 

ของรัฐ สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม ทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร ให้สามารถบริการ 
แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 

3.3 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
เบอร์ติดต่อ : 0 2221 1133  

4. กลไกการดำเนินงาน 
ศูนย์ดำรงธรรมมอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและ

ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ผ่านการตรวจสอบและวิเคราะห์
แล้วจะถูกนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
5.1 หน่วยงานรับเรื่องจากผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ยื่นเรื่องมายังหน่วยงาน โดยผู้ร้อง

สามารถร้องเรียนผ่าน 6 ช่องทาง ได้แก่ (1) เดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเอง (2) ทางไปรษณีย์ตู้ ปณ.101 
ปณฝ. มหาดไทย กรุงเทพฯ 10200 (3) ทางโทรศัพท์สายด่วน 1567 (4) ทางเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม 
www.damrongdham.moi.go.th (5) ผ่าน Application Spond และ (6) ผ่าน Application โทรศัพท์มือถือ 
MOI1567 

5.2 เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเรื่อง บันทึกลงแบบฟอร์ม 
5.3 เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องต่อผู้มีอำนาจสั่งการ 
5.4 ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการ 
5.5 ส่งเรื่องให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ และศูนย์ดำรงธรรมแจ้งผู้ร้อง  

ให้ทราบถึงการปฏิบัติ 
5.6 หน่วยงานตรวจสอบข้อเท ็จจร ิง หากดำเน ินการแล้ว แจ ้งรายงานผล 

การตรวจสอบมาที่ศูนย์ดำรงธรรม 
5.7 ศูนย์ดำรงธรรมแจ้งผู้ร้องทราบผลการดำเนินการ 
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6. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
6.2 มาตรการเร่งรัดติดตาม 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการปกครอง 
 



 

 



 

107 
 

การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ  
สำนักบริหารการปกครองท้องที่ 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)   
เนื่องด้วยเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่มีที่ดินทำกินของตนเอง ต้องเช่าที่ดิน

จากนายทุนเพื่อทำเกษตรกรรม นายทุนทั้งหลายย่อมต้องการหาประโยชน์จากที่ดินที่ให้ผู ้อื ่นเช่า  
อย่างเต็มที่ เช่น เก็บค่าเช่าในอัตราสูง หรือมีข้อตกลงซึ่งไม่เป็นธรรมแก่ผู้เช่าที่ดิน ซึ่งหากปล่ อยให้มี
การทำสัญญาตกลงกันเองแล้ว ผู้เช่าที่ดิน ซึ่งมีฐานะยากจน ย่อมตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2525 
2.1 อำนาจในการสั่งการ 

กำหนดท้องท ี ่ห ้ามประกอบเกษตรกรรมบางประเภท  เพ ื ่อประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจหรือการอนุรักษ์ด ินและน้ำ โดยต้องกำหนดล่วงหน้าก่อนเร ิ ่มฤดูการประกอบ
เกษตรกรรมไม่น้อยกว่า 3 เดือน 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
2.1.1 พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ และมีคำสั่งให้ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าปฏิบัติหรือ  

ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งวินิจฉัย 
2.1.2 ให้คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก.ตำบล) 

และคณะกรรมการการเช่าที ่ด ินเพื ่อเกษตรกรรมประจำอำเภอ (คชก.อำเภอ) ดำเนินการตามที่  
คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมประจำจังหวัด (คชก.จังหวัด) มอบหมาย 

2.3 หน้าที่สนับสนุน 
- 

3. ข้อพึงระวัง 
- 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ : จังหวัด อำเภอ ตำบล 
4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก /กอง : สำนักบริหารการปกครองท้องที่ 

เบอร์ติดต่อ : 0 2629 8306 - 14 ต่อ 510 

5. กลไกการดำเนินงาน 
มีกลไกการดำเนินงาน 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับตำบล 2. ระดับอำเภอ 3. ระดับจังหวัด 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ผู้เช่านา ผู้เช่าช่วงนา/ผู้ให้เช่านา ผู้มีส่วนได้เสีย ยื่นอุทธรณ์ต่อ คชก.ตำบล  
6.2 คชก. ตำบล มีคำวินิจฉัย 
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6.3 ผู้เช่านา ผู้เช่าช่วงนา/ผู้ให้เช่านา ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทธรณ์คำวินิจฉัย 
คชก. ตำบล ต่อ คชก. จังหวัดได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน 
นับแต่วันที่ คชก. ตำบล ได้มีคำวินิจฉัย 

6.4 คู่กรณี/ผู ้มีส่วนได้เสียในการเช่านา ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด 
อุทธรณ์ต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัด แต่ไม่เกิน  60 วัน  
นับแต่วันที่ คชก. จังหวัด มีคำวินิจฉัย 

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

การอุทธรณ์ 

ผู้เช่านา ผู้เช่าช่วงนา/ผู้ให้เช่านา ผู้มีส่วนได้เสีย 

 

  

ไม่ยื่นอุทธรณ์ 

สิ้นสุด 

ยื่นอุทธรณ์ 

คชก. ตำบล 

ภายใน 30 วัน นบัแต่วันที่ทราบคำวินจิฉัย 

ของคชก. ตำบล แต่ตอ้งไม่เกิน 60 วัน  

นับแต่วันที่ คชก. ตำบล ได้มีคำวินจิฉยั 

คชก. จังหวัด 

เห็นด้วย คชก. ตำบล 
ไม่เห็นด้วย ผูท้ี่ลงมือทำนา 

ตามคำวินิจฉยั คชก. ตำบล  

สามารถทำนานั้นตอ่ไปจนกว่า 

จะเสร็จการเก็บเกีย่ว 

คู่กรณี/ผู้มีส่วนได้เสียในการเช่านา ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ  

คชก. จังหวัด อุทธรณ์ต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบ 

คำวินิจฉยัของ คชก. จังหวัด แต่ไม่เกิน 60 วัน  

นับแต่วันที่ คชก. จังหวัด มีคำวินิจฉัย 
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การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ  
สำนักการสอบสวนและนิติการ 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)    
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบหลักการ เรื่อง การบริหารงาน

เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจสั่งการ 

2.1.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
2.1.2 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบหลักการ เรื่อง 

การบริหารงานเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 

2.2.1 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐  
2.2.2 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558  
2.2.3 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58   
2.2.4 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื ่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 

แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับ)  
2.3 หน้าที่สนับสนุน 

2.3.1 กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553  
2.3.2 กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษอาญา พ.ศ. 2553  
2.3.3 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอม 

ข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2530 
2.3.4 คำสั ่งคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี ้ส ินภาคประชาชน  

ที่ 2/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัด ลงวันที่ 
30 กันยายน 2558 

2.3.5 คำสั่งคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี ้ส ินภาคประชาชน  
ที่ 4/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอก
ระบบประจำจังหวัด ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 

2.3.6 คำสั ่งคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี ้ส ินภาคประชาชน  
ที่ 2/2562 เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำ
จังหวัด ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 

3. ข้อพึงระวัง  
3.1 มีฐานะเป็นที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ

ประจำจังหวัด ตามคำสั่งคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ที่ 2/2558 เรื่อง 
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัด ลงวันที่ 30 กันยายน 2558 
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3.2 มีฐานะเป็นที่ปรึกษา ในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหา
รายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด ตามคำสั่งคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
ภาคประชาชน ที่ 4/2558 ลงวันที่ 30 กันยายน 2558  

3.3 มีฐานะเป็นประธานคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัด  
ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ มาตรา 27 โดยมีแนวทางการที่จะต้องดำเนินการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือร้องเรียนของผู้ร้อง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 49 และแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู ้ร้องในเวลาอันสมควร หากมีเหตุ  
ที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้แจ้งเหตุนั้นให้ผู้ร้องเรียนทราบ
และเร่งพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  
ที่ มท0307.2/ว 7033 เรื่อง การพิจารณาวินิจฉัยเรื ่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทาง 
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 

สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด กองบังคับ
การตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด 
สำนักงานกองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ธนาคารออมสิน สำนักงานธนาคาร  
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด สำนักงานบังคับคดีจังหวัด กองอำนวยการรักษา 
ความมั่นคงภายในจังหวัด หน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนที่ สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานบังคับคดีจังหวัด 
สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สถาบันพัฒนาผีมือแรงงานจังหวัด สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด หอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีของจังหวัด 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : สำนักการสอบสวนและนิติการ 
กรมการปกครอง 

เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9660  

5. กลไกการดำเนินงาน 
แนวทางการดำเนินการ ประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ 
(1) ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย 
(2) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป 
(3) ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ 
(4) เพ่ิมศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ 
(5) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงิน

ชุมชนที่เก่ียวข้อง 
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6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0307.2/ว 18742 

ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 กำหนดให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการดังนี้ 
6.1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอเพื ่อให้  

ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานเป็นหนึ่งเดียวมีการประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด และประสบ
ผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน กำหนดแนวทางการดำเนินการ และสั่งการ โดยมอบภารกิจให้ชุด
เคลื่อนที่เร็วและชุดปฏิบัติการตำบล (ชปต.) ดังนี้มอบภารกิจให้ชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเป็นหน่วย
เคลื่อนที่เผชิญเหตุกรณีที่จำเป็นและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีกรณีที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิด 
ให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังและเคร่งครัด รวมทั้งมีหน้าที่หาข่าวในพื้นที่และรายงาน  
ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอทราบ 

6.1.1 มอบหมายชุดปฏิบัติการตำบล (ชปต.) เพ่ือออกไปรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ของประชาชน และดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที ่ หากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้ให้รายงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอทราบ 

6.1.2 กรณีมีพฤติการณ์ประกอบธุรกิจทวงถามหนี ้ โดยไม่จดทะเบียน 
การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต่อนายทะเบียน ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ 
กรณีมีพฤติการณ์กู ้ย ืมเงินหรือกระทำการใด  ๆ อันมีลักษณะเป็นการอำพรางการให้กู ้ย ืมเงิน  
และเป็นสิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ดำเนินการตามกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และอาจ
ดำเนินการตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย  

6.1.3 กรณีพฤต ิการณ ์ท ี ่ย ั งไม ่ปรากฏว ่าเป ็นความผ ิดตามกฎหมาย 
ให้ดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอม  
ข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา หรือให้คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือทางกฎหมาย เพ่ือให้เกิด
มูลหนี้เป็นธรรมและมีความชัดเจนในการชำระหนี้ต่อไป 

6.2 ให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้จังหวัด 
เพื่อจังหวัดรวบรวมรายงานให้กรมการปกครองทราบทุกไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของไตรมาสถัดไป 
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7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 
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การจัดระเบียบสังคมตามนโยบายโครงการ ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม   
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3  

สำนักการสอบสวนและนิติการ 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)   
1.1 ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2556  รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดนโยบาย 

ลดอบายมุขสร้างสุขให้ส ังคม เพื ่อดำเนินการกับสถานบริการร้านจำหน่ายสุราที่ ก ่อให้เกิด 
ความเดือดร้อนรำคาญหรือดำเนินกิจการที่ขัดต่อภาพลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทยขึ้น 
และแหล่งอบายมุขอื่น ๆ ที่ส่งผลเอื้อต่อปัญหายาเสพติด บ่อนการพนัน ตู้ม้า กำจัดสิ่งยั ่วยุหรือ  
จุดเสี่ยง สิ่งพิมพ์หรือเอกสารที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร รวมทั้งให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดลานกิจกรรม ด้านดนตรีและศิลปะเพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา โดยชาวพุทธ
ให้ทำบุตรตักบาตร ปฏิบัติธรรม สำหรับศาสนาอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามหลักศาสนา โดยให้ทุกจังหวัด
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคมให้กระทรวงมหาดไทยทราบ  
เป็นเป็นประจำทุกเดือน (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว 167 ลงวันที่  
11 มกราคม 2556 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว 870 ลงวันที่  
26 กุมภาพันธ์ 2556) 

1.๒ กรมการปกครองได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่อ “10 โครงการสำคัญ สู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่” 
(10 Flagships to DOPA New Normal 2021) โดยประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริม 
สถาบันหลักของชาติ การยกระดับงานบริการ และการสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล  
และอำเภอ รวมจำนวน 10 โครงการ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้ส่วนราชการในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาคมีเป้าหมายและวิถีการดำเนินงานร่วมกันภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ  
ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” ในการนี้ โครงการ “อำเภอมั่นคง สีขาว ปลอดยาเสพติด”  
เป็นโครงการในลำดับที่  9 ที่ กำหนดให้ การดำเนินการตามโครงการ “ลดอบายมุข สร้างสุข 
ให้สังคม” เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน โดยให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) สำหรับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามที่ตัวชี ้วัดกำหนด โดยบันทึกผลการดำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง https://intranet.dopa.go.th [ระบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย 
ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ] (หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๗.๖/ว 1945 ลงวันที่ 
25 มกราคม 2564) 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ 

2.1.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว 167 ลงวันที่  
11 มกราคม 2556  
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2.1.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว 870 ลงวันที่  
26 กุมภาพันธ์ 2556 

2.1.3 หนังส ือกรมการปกครอง ท ี ่  มท ๐๓๐๗.๖/ว 1945 ลงว ันที่   
25 มกราคม 2564 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
2.2.1 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509  
2.2.2 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 

22 กรกฎาคม 2558 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2559 ลงวันที่  
29 กรกฎาคม 2559 

2.2.3 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 
2.2.4 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

2.3 หน้าที่สนับสนุน 
- 

3. ข้อพึงระวัง 
3.1 การตรวจสถานบริการ  การตรวจสถานบริการตามนโยบาย/โครงการ  

ลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม หมายถึง สถานบริการที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้น 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องตรวจสอบว่าสถานที่ที่เข้าตรวจนั้นต้องมีใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  
(พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509) 

3.2 การพิจารณาองค์ประกอบของสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ
ที่คล้ายกับสถานบริการตามคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 คณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ความเห็น 
ตามเรื่องเสร็จที่ 92/2560 ไว้ว่า คำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 มิได้กำหนดความหมายของคำว่า 
“สถานประกอบการใดที ่ เป ิดให้บริการในลักษณะที ่คล้ายสถานบริการ” ไว ้เป็นการเฉพาะ  
การพิจารณาความหมายของคำดังกล่าว จึงอาจพิจารณาโดยเทียบเคียงจากคำนิยามของคำว่า  
“สถานบริการ” ตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.สถานบริการฯ  ดังนั้น “สถานประกอบการที่ไม่เข้าข่าย
เป็นสถานบริการที ่อยู ่ภายใต้บังคับ พ.ร.บ.สถานบริการฯ แต่หากมีการให้บริการในลักษณะ 
ที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและจำเป็นต้องควบคุมการ
ให้บริการของสถานประกอบการดังกล่าวในทำนองเดียวกับสถานบริการเพื ่อยับยั ้งพฤติกรรม  
ที ่ไม่เหมาะสมของเยาวชน การให้บริการของสถานประกอบการนั ้น ย่อมมีลั กษณะคล้ายกับ 
สถานบริการ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะมีสถานที่ตั้งที่แน่นอนเหมือนกับสถานบริการ” 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงหมายความรวมถึง สถานประกอบการที่ไม่ครบองค์ประกอบ
การเป็นสถานบริการตาม พ.ร.บ.สถานบริการฯ แต่มีลักษณะการให้บริการที ่เห็นได้ว่าเป็นการ
รวมกลุ่มหรือเป็นแหล่งมั่วสุม อันอาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
บริบูรณ์ด้วย ดังนั้น การพิจารณาว่าสถานประกอบการใดเป็นสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ  
ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการหรือไม่ จึงเป็นดุลพินิจของ ผบ.ตร. รอง ผบ.ตร. หรือ ผวจ.แล้วแต่
กรณี (หนังสือ มท. ที่ มท 0307.6/ว 0922 ลว. 22 ก.ค. 2558) 
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4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องในพื ้นที่  : ที ่ทำการปกครองจังหวัด และที ่ทำการ

ปกครองอำเภอ 
4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : ส่วนการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ 
เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙559 , 0 2356 9663 

5. กลไกการดำเนินงาน 
5.1 ที่ทำการปกครองอำเภอ ดำเนินการตามนโยบาย/โครงการลดอบายมุข  

สร้างสุขให้สังคมตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้เป็นไปตามที่ตัวชี้วัดกำหนด โดยบันทึกผลการดำเนินการผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาง https://intranet.dopa.go.th (ระบบรายงานผลการดำเนินการ 
ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม) ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป 

5.๒ ที่ทำการปกครองจังหวัด ติดตามผลการปฏิบัติของอำเภอเป็นประจำทุกเดือน 
รวมทั้งให้ตรวจสอบและอนุมัติการบันทึกข้อมูลของอำเภอในระบบรายงานผลการดำเนินการ  
ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคมภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 การตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้าย

กับสถานบริการและแหล่งอบายมุขอ่ืน ๆ 
ที่ทำการปกครองอำเภอบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ออกตรวจ สถานบริการ 

สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและแหล่งอบายมุขอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่
ที ่ร ับผิดชอบ ให้เป็นไปตามที่ตัวชี ้ว ัดตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับการขับเคลื ่อน
โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ ตรวจสถานบริการ  
สถานประกอบการฯ และแหล่งอบายมุขอื่น ๆ อย่างน้อยเดือนละ 20 แห่ง เว้นแต่อำเภอใดที่มีไม่ถึง 
20 แห่ง ให้ตรวจเท่าที่มี 

6.2 การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  
ที่ทำการปกครองอำเภอบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

ในพื ้นที ่ที ่ร ับผิดชอบ เช่น ลานกีฬา ลานดนตรี และศิลปะ กิจกรรมทางศาสนา หรือ กิจกรรม  
เชิงสร้างสรรค์อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำหรับการขับเคลื่อน
โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ การจัดกิจกรรม  
เชิงสร้างสรรค์อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั ้ง (ให้งดจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในช่วงนี ้ไปจนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จะคลี่คลาย) 

6.3 การรายงานผล 
ที ่ทำการปกครองอำเภอ บันทึกผลการดำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทาง https://intranet.dopa.go.th (ระบบรายงานผลการดำเน ินการตามนโยบาย 
ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม) ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป 
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6.4 การติดตามผล 
ที่ทำการปกครองจังหวัด ติดตามผลการปฏิบัติของอำเภอเป็นประจำทุกเดือน 

รวมทั้งให้ตรวจสอบและอนุมัติการบันทึกข้อมูลของอำเภอในระบบรายงานผลการดำเนินการ  
ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคมภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
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 การจัดระเบียบสังคม 
ส่วนปฏิบัติการพิเศษ 

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)   
โดยที่ขณะนี้ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ประชาชนทั่วไปต่างได้รับความเดือดร้อนรำคาญ

จากการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมของเด็กและเยาวชน รวมตลอดทั้งเป็นการยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ที่เข้าไปในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ  
ในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ และแก้ไขปัญหาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และลงโทษผู้ประกอบการที่กระทำ
การฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการเพื่อปฏิรูปและจัดระเบียบสังคม รวมทั้งเพื่อระงับ  
และป้องกันการกระทำอันเป็นผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
- พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือ
สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม ๒๕๕๘  

- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2559 เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 

2.1 อำนาจในการสั่งการ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

สถานบริการ พ.ศ. 2509 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในการอนุญาตให้มีการตั้งสถานบริการ 
2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 

ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สถานบริการ พ.ศ. 2509 และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อสถานบริการใดดำเนินกิจการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเพื่อกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือดำเนิน
กิจการโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้ หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตได้ โดยให้คำนึงถึงความร้ายแรงของการกระทำความผิด 

2.3 หน้าที่สนับสนุน 
ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย

เกี่ยวกับการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 
ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิด  

3. ข้อพึงระวัง 
-  
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4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ : ที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครองอำเภอ 
4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : สำนักการสอบสวนและนิติการ 

กรมการปกครอง 
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9559 

5. กลไกการดำเนินงาน 
5.1 ส่วนกลาง สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เป็นหน่วยงาน

หลักในการกำกับ/ดูแล สนับสนุน การดำเนินงานจัดระเบียบสังคมของส่วนภูมิภาค โดยมีสำนัก
อำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานสนับสนุน 

5.2 ส่วนภูมิภาค 
5.2.1 ระดับจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ทำหน้าที่ในการออกใบอนุญาต

สถานบริการ 
5.2.2 ระดับอำเภอ ที ่ทำการปกครองอำเภอ ทำหน้าที ่ในการติดตาม/

ตรวจสอบ การดำเนินงานของสถานบริการให้อยู่ในขอบเขตท่ีกฎหมายกำหนด 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
- 

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
- 
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การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง  

สำนักการสอบสวนและนิติการ 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)   
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองเป็นคณะกรรมการประสานและกำกับการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่  
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ  
และปลัดอำเภอ เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายสืบสวน จับกุม ปราบปราม ผู้กระทำความผิดอาญารวมถึง
ความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วย 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีประกาศฉบับที่ 96/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑8 กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมโดยให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัด เพ่ือทำหน้าที่ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน รับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว และปัญหาการค้ามนุษย์ 

คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ได้มีคำสั ่งแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด  
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการเพื่ออำนวยการ สั่งการ กำกับดูแล และติดตาม  
การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด เป็นต้น 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ 

2.1.1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 1 (17) “พนักงานฝ่ายปกครองหร ือตำรวจช ั ้นผ ู ้ ใหญ่” 

หมายความถึง เจ้าพนักงานดังต่อไปนี้  
(ฌ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
มาตรา 16 อำนาจพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ในการที่จะปฏิบัติ

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหลายอันว่าด้วย
อำนาจและหน้าที่ของพนักงานพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนั้น ๆ 

มาตรา ๑๗ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจทำการสืบสวน
คดีอาญาได้ 

มาตรา 52 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั ้นผู ้ใหญ่ไปทำการ
สอบสวนด้วยตนเอง ย่อมมีอำนาจที่จะเรียกผู้ต้องหาหรือพยานมาได้โดยไม่ต้องออกหมายเรียก 

มาตรา ๕๙ ศาลจะออกคำสั่งหรือหมายจับ หมายค้น หรือหมายขัง 
ตามท่ีศาลเห็นสมควรหรือโดยมีผู้ร้องขอก็ได้ 
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ในกรณีที ่ผู ้ร ้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ต้องเป็น
พนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสามหรือตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

มาตรา 78 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู ้ใดโดยไม่มี
หมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่ 

(๑) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐ 
(๒) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้าย

ให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถ
อาจใช้ในการกระทำความผิด 

(๓) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา ๖๖ (๒) แต่มี
ความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 

(๔) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่าง 
ถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา ๑๑๗ 

มาตรา ๙๒ ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาล 
เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื ่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือ
พฤติการณ์อ่ืนใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดข้ึนในที่รโหฐานนั้น 

(๒) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่รโหฐาน 
(๓) เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป

หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น 
(๔) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือ

ได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื ่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็น
พยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่า
เนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน 

(๕) เมื ่อที ่รโหฐานนั ้นผู ้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้น  
มีหมายจับหรือจับตามมาตรา ๗๘ 

การใช้อำนาจตาม (๔) ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจผู้ค้นส่งมอบ
สำเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้น รวมทั้งจัดทำบันทึกแสดงเหตุผลที่  
ทำให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครอง
อยู่ ณ ที่นั้น ให้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่านั้นในทันทีที่กระทำได้ และรีบรายงานเหตุผล
และผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

มาตรา ๙๓  ห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู ้ค ้น ในเมื ่อมีเหตุอันควรสงสัยว ่า บุคคลนั ้นมีส ิ ่งของ 
ในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้
เป็นความผิด 
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2.1.2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
มาตรา ๔ “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครอง

หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ 
มาตรา ๒๗ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังส ือเร ียกให้บุคคลใดมาให้ถ ้อยคำหรือส่งเอกสารหรือ

พยานหลักฐาน 
(๒) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระทำ

ความผิดฐานค้ามนุษย์เมื่อผู้นั้นยินยอม แต่ถ้าผู้นั้นเป็นหญิงจะต้องให้หญิงอ่ืนเป็นผู้ตรวจ 
(๓) ตรวจค้นยานพาหนะใด ๆ ที ่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่า 

มีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ในยานพาหนะนั้น 
(๔) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัด 

เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์ หรือเพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็น
ผู ้ เส ียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และหากเนิ ่นช ้ากว่าจะเอาหม ายค้นมาได้ 
พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น หรือทำลายไปเสียก่อน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษร้าย 
โยกย้าย หรือซ่อนเร้น 

มาตรา 29  พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดผู้เสียหายอยู่ในความคุ้มครอง
เป็นการชั่วคราวได้แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ทั้งนี้ให้รายงานให้หรือผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

มาตรา ๓๐  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสาร
อ่ืนใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสารสนเทศอื่นใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิด
ฐานค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุมัติเป็นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัด จะยื่นคำขอฝ่ายเดียว
ต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจเพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งเอกสาร 
หรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้ 

มาตรา ๓๒  พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๖  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีการคุ้มครองความปลอดภัย

ให้แก่ผู้เสียหายระหว่างที่อยู่ในความดูแลไม่ว่าบุคคลนั้นจะพำนักอยู่ ณ ที่ใด ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลัง
การดำเนินคด ี

มาตรา ๓๗  เพื ่อประโยชน์ในการดำเนินคดีกับผู้ กระทำความผิด  
การรักษาพยาบาล  

การบำบัดฟื้นฟู การเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหาย พนักงานเจ้าหน้าที่  
อาจดำเนินการให้มีการผ่อนผันให้ผู ้เสียหายนั้นอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และได้รับ
อนุญาตให้ทำงานเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายได้  

มาตรา ๓๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ส่งตัว
ผู้เสียหายซึ่งเป็นคนต่างด้าวกลับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิลำเนาโดยไม่ชักช้า เว้นแต่บุคคลนั้น
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเป็นผู้ได้รับการ
ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
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มาตรา ๓๙  ในกรณีที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยตกเป็นผู้เสียหายจากการ
กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ในต่างประเทศ หากผู ้นั ้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักร  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยจริงหรือไม่ หากบุคคลนั้น
เป็นผู้มีสัญชาติไทยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บุคคลนั้นเดินทางกลับเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้า 

2.1.3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
มาตรา 52/1 ให้จังหวัดมีอำนาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
(1) นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
(2) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือให้เกิด

ความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 
มาตรา 57 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) บริหารราชการตามกฎหมายระเบียบแบบแผนทางราชการและตาม

แผนพัฒนาจังหวัด 
(2) บร ิหารราชการตามที ่คณะร ัฐมนตร ี กระทรวง ทบวง กรม 

มอบหมายหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
(4) กำกับด ูแลการปฏิบ ัต ิราชการอันมิใช ่ราชการส ่วนภูม ิภาค 

ของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
ข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง 
กรม หร ือมติคณะรัฐมนตร ี หร ือการส ั ่งการของนายกร ัฐมนตร ีหรือย ับย ั ้งการกระทำใด  ๆ  
ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม  
มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม 
ที่เก่ียวข้อง 

2.1.4 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื ่อง 
กำหนดหลักเกณฑ์ ว ิธ ีการและเงื ่อนไขการสั่ งปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั ่วคราว  
การพักใช้ใบอนุญาตประกอบการสำหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน การห้ามใช้ยานพาหนะ  
เป็นการชั่วคราว หรือดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการกระทำผิดขึ้นอีก 

ข้อ ๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีสถานประกอบกิจการ 
โรงงานและยานพาหนะใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ดังกล่าวจัดทำบันทึกรายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาภายในห้าวันนับแต่วันที่ตรวจพบ 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
2.2.1 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย

การจัดตั้งสถานคุ้มครองเอกชนเพ่ือการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๖ ให้องค์กรเอกชนยื่นคำขอจัดตั้งสถานคุ้มครองเอกชน ตามแบบที่

ปลัดกระทรวงกำหนดพร้อมเอกสารและหลักฐาน โดยกำหนดสถานที่ยื่นคำขอดังนี้ 
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(๒) จังหวัดอื ่น ให้ยื ่นที ่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดที่สถานคุ้มครองเอกชนนั้นจะจัดตั้ง เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้มีการจดทะเบียนแล้วรายงานผลให้ปลัดกระทรวงทราบ 

ข้อ ๙ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือย้ายสถานคุ้มครองเอกชน 
ให้สถานคุ้มครองเอกชนแจ้งเป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  เพื่อขอความ
เห็นชอบซึ่งต้องดำเนินการไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนที่จะมีการดำเนินการนั้น 

ข้อ ๒๑ สถานคุ้มครองเอกชนต้องยินยอมให้ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการ
จ ังหว ัดหร ือผ ู ้ ได ้ร ับมอบหมายจากปล ัดกระทรวงหร ือผ ู ้ ว ่ าราชการจ ั งหว ัด เข ้า ไปด ูแล  
ให้คำแนะนำ ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยการช่วยเหลือและคุ้มครองดูแล และสภาพความเป็นอยู่
ของผู้เสียหาย ในทุกกรณี 

2.2.2 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าด้วยการ
จดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ข้อ ๖  การยื่นคำขอในส่วนภูมิภาคให้ยื่นคำขอที่สำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่องค์กรเอกชนนั้นมีสถานที่ทำการตั้งอยู่ และให้พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ืออนุมัติให้จดทะเบียน 
แล้วรายงานผลให้ปลัดกระทรวงทราบ 

ข้อ ๙  ให้ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจเข้าไปดูแล ให้คำแนะนำ แก่อ งค์กรเอกชน 
ที ่จดทะเบียนตามระเบียบนี ้ซึ ่งร ับผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไว้ดูแล ในเรื ่องความปลอดภัย  
การคุ้มครองดูแล และสภาพความเป็นอยู่ของผู้เสียหาย 

2.2.3 ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย
การเก็บรักษา และการใช้ประโยชน์เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาในการสืบสวนและใช้เป็น
พยานหลักฐานในการดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้อ ๕ เมื่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจ มีคำสั่งอนุญาต 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในการ
กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ผู ้นั ้นนำคำสั ่งดังกล่าวรวมทั้งรายงาน
รายละเอียดผลการดำเนินการ และเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มานั้นเสนอปลัดกระทรวงหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณามีคำสั่งให้จัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์ในการสืบสวนและ
ใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์เท่านั้น  

ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มานั้นเป็นถ้อยคำหรือเสียง 
ของบุคคล หรือการสนทนาระหว่างบุคคล ให้จัดทำบันทึกถ้อยคำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
บันทึกเสียงหรือการสนทนาด้วยเครื่องมือเทคโนโลยี ถ้าถ้อยคำ เสียง หรือการสนทนาดังกล่าว 
เป็นภาษาต่างประเทศหรือรหัสที่จำเป็นต้องแปลความหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญ
ดำเนินการแปลความหมายนั้นไว้ด้วย  

ข้อ ๖ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารมีหน้าที่เก็บรักษาเอกสารหรือข้อมูลข่าวสาร
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ที่ได้มาในระหว่างการดำเนินการ โดยต้องไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และให้จัดระบบในการ  
เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและการรักษาความปลอดภัย  

ข้อ ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาในสิ่งสื ่อสารตามคำสั่งอนุญาตของศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจ 
จัดหาให้ซึ ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาทั้งหมด สิ่งอำนวยความสะดวกหรือความช่วยเหลือ
ทางด้านเทคนิคที่จำเป็นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงคำสั่งศาลอาญาหรือ
ศาลจังหวัดที่มเีขตอำนาจ ที่ระบุว่าต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ข้อ ๑๐ หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องกับคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ประสงค์
จะขอใช้ประโยชน์จากเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มา ให้ยื่นคำขอต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดการอนุมัติคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเป็นเอกสารหรือ
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการสืบสวนหรือไม่ได้ใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
ความผิดฐานค้ามนุษย์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานเสนอปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือมี
คำสั่งให้ทำลายเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาดังกล่าว 

ข้อ ๑๒ การทำลายเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มา หรือการทำลาย
เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการ
จากพนักงานเจ้าหน้าที่จำนวนสามคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสังกัด
สำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้แทนสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์  
เพื ่อทำลายเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที ่ได้มาโดยระบุประเภท ลักษณะและวิธีการที ่จะทำลาย  
และเม่ือดำเนินการแล้วให้จัดทำบันทึกรายงานปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบด้วย  

ข้อ ๑๓ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ตามหมวด ๒ ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่นำไปใช้ประโยชน์นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ เว้นแต่ปลัดกระทรวงหรือ  
ผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นสมควรกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่บุคคลใดตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย เนื่องจากการให้
ความร่วมมือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาให้
ความช่วยเหลือโดยเร็ว 

2.3 หน้าที่สนับสนุน 
2.3.1 ประกาศคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกัน 

และปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง กำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายเป็นเงินรางวัลและค่าตอบแทน
ในการนำจับและดำเนินคดีกับผู ้กระทำ ความผิดฐานค้ามนุษย์จากกองทุนเพื ่อการป้องกัน  
และปราบปรามการค้ามนุษย ์

ข้อ ๘ ผู้รับแจ้งความนำจับตามประกาศนี้ ได้แก่ 
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ 

หรือปลัดอำเภอ 
ข้อ ๑๑ ให้ผู ้แจ้งความนำจับหรือเจ้าพนักงานผู ้ทำการสืบสวนหรือ

จับกุมหรือพนักงานสอบสวนหรือผู้รับแจ้งความนำจับตามประกาศนี้ ยื่นคำร้องต่อบุคคลดังต่อไปนี้ 
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(๒) ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 

3. ข้อพึงระวัง 
3.1 มาตรา ๖ ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๒) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว
กักขัง จัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งเด็ก 

ถ้าการกระทำนั้นได้กระทำโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบผู้นั้นกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ 

การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความว่าการแสวงหา
ประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
รูปแบบอื่น การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีลักษณะคล้ายทาส การนำคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพ่ือ
การค้า การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑ หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูด
รีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

ประเด็นพึงระวัง การกระทำตาม มาตรา ๖ (๒) ที่จะเข้าข่ายเป็นการกระทำ
ความผิดฐานค้ามนุษย์นั้น จะต้องกระทำต่อตัวเด็ก โดยเฉพาะประเด็นการแสวงหาประโยชน์โดยการ
ผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก ผู้กระทำผิดต้องดำเนินการกับตัวเด็กแบบสด ๆ เท่านั้น หากใช้วิธี
หลอกให้เด็กถ่ายรูป หรือคลิปลามกเอง โดยวิธีการข่มขู่หรือเด็กจะยินยอมเองก็ตาม อาจไม่เข้าข่าย
การกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ (ประเด็นดังกล่าวยังเป็นข้อถกเถียงอย่างมาก) 

3.2 มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และเพ่ือคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจาก
การกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ อาจจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครอง
เป็นการชั่วคราวได้แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้รายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
ทราบโดยไม่ชักช้า 

ประเด็นพึงระวัง การช่วยเหลือบุคคลที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
ในพื้นที่ภูมิภาค หากมีความจำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยบุคคล 
สามารถทำได้แต่ต้องไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงและพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการจัง หวัด
ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต่อบุคคล 
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3.3 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใด  
ซึ่งส่งทางไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์เครื่องมือหรือ  อุปกรณ์ในการสื่อสาร 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสารสนเทศอื่นใดถูกใช้หรืออาจถูกใช้  เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิด
ฐานค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีจะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลอาญาหรือศาล
จังหวัด ที่มีเขตอำนาจ เพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งเอกสาร หรือข้อมูล  ข่าวสาร
ดังกล่าวก็ได้ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับประธานศาลฎีกา 

ประเด็นพึงระวัง กรณีจำเป็นที ่จะต้องเข้าถึงไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ 
โทรสาร คอมพิวเตอร์เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสารสนเทศอื่นใด 
ซึ่งเชื่อว่าใช้หรืออาจถูกใช้ในการส่งเอกสาร ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เนื่องจาก
เจ้าของหรือบุคคลไม่ยินยอมให้เข้าถึง หรืออุปกรณ์นั้น ๆ ไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ หรืออุปกรณ์ถูกโยกย้าย
ในภายหลัง ในกรณีภูมิภาค พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจ จะต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณียื่นคำขอ
ฝ่ายเดียวต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจในพื้นที่ 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ : ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ 

กองบังคับการกองอาสาดินแดนจังหวัด กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ : ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงาน
ฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิติการ 

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2160 8662 

5. กลไกการดำเนินงาน 
5.1 ดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ 3/ 2553 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ซึ ่งมีองค์ประกอบดังนี ้ ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
อนุกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธานอนุกรรมการ 
ผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัด จำนวนไม่เกิน 16 คน เป็นอนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทน
จากองค์กรเอกชนภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม จำนวนไม่เกิน 2 คน เป็นอนุกรรมการ พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ (1) อำนวยการสั่งการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฎิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติและต่างประเทศ (2) ดำเนินการโดยคณะทำงานทีมสหวิชาชีพ
ภายใต้คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด เพื่อให้ความ
คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกรณีเร่งด่วน (3) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณา
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หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จังหวัดมอบหมาย (4) ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสมเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัด 

5.2 กำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของศูนย์บูรณาการและประสาน
การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับอำเภอ ตามแนวทาง 8 มาตรการ และเอาใจใส่
และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นกรณีพิเศษ 

แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 8 มาตรการ 

มาตรการ รายละเอียด 
1. มาตรการป้องกัน 1.1 ให้จังหวัดรณรงค์ผ่านกลไกของรัฐทุกประเภท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสถานประกอบการ เพื ่อสร้าง
จิตสำนึกป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดยเร็ว 
1.2 เสริมสร้างจิตสำนึก และกลไกเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชน
และสถานประกอบการทุกประเภท 
1.3 ให้จังหวัดให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี เรื ่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ในสถานประกอบกิจการโรงงานและยานพาหนะ 

2. มาตรการสกัดกั้น 2.1 ให้จังหวัดกำหนดมาตรการป้องกันบริเวณแนวชายแดนและเส้นทาง      
เดินทางเข้าพ้ืนที่ชั้นในโดยจัดตั้งด่านตามเส้นทางต่าง ๆ ที่คาดว่าขบวนการ       
ผู้นำพา ผู้หลบหนีเข้าเมืองจะใช้เป็นเส้นทางลำเลียงคนหลบหนีเข้าเมือง
ส่งไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือผ่านต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งสกัดกั้น  
การเดินทางเข้าออกบริเวณช่องทางธรรมชาติทั้งทางบก ทางน้ำและทางทะเล 
2.2 กำชับเจ้าหน้าที่ประจำด่านหรือจุดตรวจ จุดสกัดทุกผลัดให้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างจริงจังเพื่อสกัดกั้น การลำเลียงคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
รวมทั้งพิจารณาจัดตั้งด่าน ให้ครอบคลุมทั้งเส้นทางสายหลักและเส้นทาง
สายรองด้วย 
2.3 ให้มีการจัดตั ้งชุดปฏิบัติการระดับตำบล อันประกอบด้วยกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดำเนินการ
สำรวจผู้หลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ในพื้นที่และจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
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มาตรการ รายละเอียด 
3. มาตรการปราบปราม 3.1 ให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยฝ่ายปกครอง    

ประจำจังหวัด ดำเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้
มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายถูกนำมาค้ามนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มเสี่ยง
ได้แก่ แรงงานประมง แรงงานในโรงงาน สถานประกอบการและแรงงาน
ภาคการเกษตร ไม่มีการค้ามนุษย์รูปแบบการค้าประเวณีเด็กและการบังคับ
ค้าประเวณีในสถานบริการ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะและไม่มีการนำคน
มาขอทาน 
3.2 พิจารณาใช้มาตรการทุกด้านในการสืบสวน สอบสวนขยายผล 
ถึงตัวการผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการนำพาที่แท้จริงและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด รวมทั้งให้ขยายผลต่อเนื่องไปยังวัตถุสิ่งของที่ใช้กระทำความผิด 
อาทิ รถยนต์ เป ็นต ้น โดยสืบสวนจนถึงต ้นทาง และให้ดำเน ินคดี  
ตามกฎหมายให้ถึงท่ีสุดกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.3 กรณีที ่มีการจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ให้จังหวัดประสานไปยั ง
พนักงานสอบสวนให้คัดค้านการขอประกันตัวผู้ต้องหาทุกกรณี 
3.4 ให้จ ังหวัดจัดตั ้งช ุดปฏิบัต ิการพิเศษ บูรณาการกับหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่  
3.5 กรณีมีการจับกุมดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้จังหวัดติดตามผล      
การดำเนินคดีและรายงานความคืบหน้าให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
จนกว่าคดีจะถึงท่ีสุด 

4 .  มาตรการ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพด้านการ
เข ้าถ ึงเคร ือข ่ายค้า
มนุษย์ในพ้ืนที ่

4.1 ให้จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในทางลับ           
เพื่อสืบสวน จับกุม ดำเนินคดี และขยายผลการดำเนินการคดีไปสู่ตัวการ 
นายทุน เครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ รวมทั้งประสถานการณ์บังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์ เช่น มาตรการด้านภาษี มาตรการ
ป้องกันและปราบปราม  การฟอกเงิน เป็นต้น 
4.2  ประสานข ้อม ูลก ับหน ่วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง เพ ื ่อให ้ทราบเคร ือข ่าย 
ขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองอำนวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน 
และกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น 
4.3 ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบสวนหาข่าวตามข้อร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแสอย่างจริงจังทุกกรณ ี
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มาตรการ รายละเอียด 
5 .  มาตรการ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการ
ร ับแจ ้ งข ้อม ูลข ่าว
การค้ามนุษย ์

5.1 พ ัฒนากลไกการร ับแจ ้งข ้อม ูล/เบาะแสการกระทำความผิด 
ผ่านเครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ โดนจัดเจ ้าหน้าที่
เตรียมพร้อมเพ่ือรับแจ้งความเดือดร้อน/เบาะแสจากประชาชน 
5.2 จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำตำบล หมู่บ้าน 
และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องดำเนินการ 
ตามอำนาจหน้าที ่
5.3 พัฒนากลไกความร่วมมือในการเฝ้าระวังและรับแจ้งเบาะแสจาก
องค์กรอาสาสมัครภาคเอกชนในพื้นที่ (NGO) รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารจากภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่  

6. มาตรการช่วย
เยียวยาผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ 

6.1 กรณีพบว่าผู้ใดเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด 
ดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าว
บางจำพวก อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เสียหายจากการ
กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
อนุญาตให้ผู้เสียหายพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพ่ือประโยชน์
ในการดำเนินคดีกับขบวนการค้ามนุษย์ 
6.2 สนับสนุนให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองพยาน สามารถปฏิบัติหน้าที่      
ในการคุ ้มครองพยาน ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองพยานในคดีอาญา            
พ.ศ. 2546 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีสถานที่คุ้มครอง/พักพิงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ตามมาตรฐานสากล 
6.4 สนับสนุนให้มีการบริการล่ามเพ่ือการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

7. มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการอย่าง
บูรณาการ 

7.1 ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัด ถือปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยกำชับเจ้าหน้าที่  
ทุกระดับของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ ่นไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี ่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์  
โดยมิชอบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
7.2 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอบูรณาการและประสานการปฏิบัติ      
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กับทุกภาคส่วนที ่อยู ่ในพื้นที่              
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ร่วมมือกันทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัต ิหน้าที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
7.3 กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานใดเข้าไปส่วนเกี่ยวข้องกับการแสวงหา
ประโยชน์จากขบวนการการค้ามนุษย์ ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา  
ที่จะต้องตรวจสอบและลงโทษทางวินัยและใช้มาตรการทางการบริหาร
อย่างเด็ดขาดโดยทันที หากพบว่าผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยให้ถือว่า
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มาตรการ รายละเอียด 
เป ็นความบกพร ่องของผ ู ้บ ั งค ับบ ัญชาด ้วย ตามระเบ ียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรการบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรฐัมิให้
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย ์

8. มาตรการด้าน
ประชาสัมพันธ์ 

8.1 การรายงานผลการดำเนินงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีการจัดทำข้อมูล
อย่างเป็นระบบ เชื ่อมโยงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ ์ในการดำเนินการของ
ประเทศไทยอย่างมีเอกภาพ  
8.2 การรณรงค์การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยให้หน่วยงานองค์กร  
ทุกภาคส่วนได้รวมพลังแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการดำเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื ่อง เพื ่อสร้างความ
ตระหนักและกระตุ้นให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนเกิดจิตสำนึก 
ในการร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
8.3 การประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจ และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิ
ที่ประสบผลสำเร็จ รวมถึงผลงานที่แสดงความพยามยามและความตั้งใจจริง
ของประเทศไทย ในการป ้องก ันและปราบปรามการค ้ามน ุษย์  
อย่างจริงจังต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อต่าง ๆ รวมทั้งประชาคมโลก  

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 การดำเนินการของคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์จ ังหวัด จะมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ทำหน้าที ่ เป็น  
ฝ่ายเลขานุการเชิญประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เข้าร่วมประชุมเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดนั้น 

6.2 การขับเคลื่อนของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด 
ตามแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 8 มาตรการ มีกรมการปกครอง  
โดยศูนย์ปฏิบัต ิการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง สำนักการสอบสวนและนิต ิการ  
เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจ โดยแจ้งให้จังหวัดและอำเภอจัดชุดปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ 
เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังการกระทำความผิดในพื้นที่ตลอดแนวชายแดน เส้นทางเข้ามาในพื้นที่ชั้นใน 
รวมทั้งตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือตั้งจุดตรวจจุดสกัด โดยให้
ดำเนินการอย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการจับกุมปราบปราม 
ตามอำนาจหน้าที่ โดยให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ในเดือนตุลาคม เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ โดยรายงานให้
กรมการปกครองทราบทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  
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7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
7.๑ การดำเนินการของคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์จังหวัด 

 
  

คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย ์มีคำสั่งแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์จังหวัด 

องค์ประกอบ 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการ  

2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย เป็นรองประธานอนุกรรมการ  

3. ผู ้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัด จำนวน 
ไม่เกิน 16 คน เป็นอนุกรรมการ  

4. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรเอกชน
ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม จำนวนไม่เกิน 
2 คน เป็นอนุกรรมการ 

5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  

6. เจ ้าหน้าที ่จากสำนักงานพัฒนาส ังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน 1 คน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่ 

1. อำนวยการสั่งการกำกับดูแลและติดตามการ
ดำเน ินงานของศ ูนย ์ปฎ ิบ ั ต ิ การป ้ องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด  

2 . คณะทำงานท ี มสหว ิ ช าช ี พภาย ใต้
คณะอน ุกรรมการศ ูนย ์ปฏ ิบ ัต ิการป ้องกัน 
และปราบปรามการค ้ามน ุษย ์ จ ั งหว ัดให้  
ความคุ ้มครองช่วยเหลือผู ้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ในกรณีเร่งด่วน 

3. แต ่งต ั ้งคณะทำงานเพื ่อพิจารณาหรือ
ด ำ เน ิ นกา รอย ่ า ง ใดอย ่ า งหน ึ ่ ง ต า ม ที่
คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัต ิการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมอบหมาย 

4. ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
เหมาะสมเพื ่อป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ในจังหวัด 
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7.๒ การดำเนินงานของจังหวัดและอำเภอ 

 
 
  

กรมการปกครอง 

จังหวัด 

1) จัดชุดปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด เพ่ือดำเนินการตรวจตรา
เฝ้าระวังการกระทำความผิดในพ้ืนที่ โดยให้ดำเนินการอย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน 

2) แจ้งอำเภอจัดชุดปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ระดับอำเภอ  

อำเภอ 

สั่งการให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการตามแนวทาง 
การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 8 มาตรการ 

จัดชุดปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ระดับอำเภอ เพื่อดำเนินการตรวจตรา
เฝ้าระวังการกระทำความผิดในพ้ืนที ่โดยให้ดำเนินการอย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน 

รายงานผลทุกเดือน 

รายงานผลก่อนวันที่ 
15 ของทุกเดือน 
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การอำนวยความเป็นธรรมตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา  
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)  

ตามที่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 52/1 (2) วางหลักไว้ว่า “ให้จังหวัดมีอำนาจภายในเขตจังหวัด ในการดูแลให้มี 
การปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื ่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรม  
ในสังคม” ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (17) (ฌ) มาตรา 17  
และมาตรา 18 กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ถือเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่  
มีอำนาจในการสืบสวนและสอบสวนความผิดอาญาซึ่งเกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในเขต
อำนาจของตน หรือผู้ต้องหามีที่อยู่ หรือถูกจับภายในเขตอำนาจของตนได้ นอกจากนี้ ยังมีอำนาจ
หน้าที ่ท ี ่สำคัญอื ่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช ่น การแต่งตั ้งพนักงานสอบสวน 
ฝ่ายปกครอง การเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน การพิจารณาทำความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้อง ฯลฯ  
ของพนักงานอัยการ เป็นต้น 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่น ๆ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ 

2.1.1 การแต่งตั้งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ตามกฎกระทรวงกำหนด 
การสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื ่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงาน
สอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 4 

2.1.2 การเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง มีอำนาจสอบสวน
ความผิดอาญาในเขตจังหวัด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 วรรคท้าย 
ประกอบมาตรา 140 

2.1.3 ในกรณีไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควรเป็น
พนักงานสอบสวนผู ้รับผิดชอบ ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดมีอำนาจชี ้ขาด ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 21 

2.1.4 ในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา หรือถอนฟ้อง 
ถอนอุทธรณ์และถอนฎีกา ในเขตท้องที่จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาทำความเห็นแย้ง
คำส ั ่ งของพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายว ิธ ีพ ิจารณาความอาญา มาตรา 145 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 12 
ประกอบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
พ.ศ. 2553 มาตรา 6 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
2.2.1 การเข้าควบคุมการสอบสวนคดีอาญา ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยระเบียบการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2536 ข้อ 12.4 
2.2.2 การกำกับและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงาน

ฝ่ายปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150 และมาตรา 156 
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2.3 หน้าที่สนับสนุน 
การแต่งตั้งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเข้าร่วมทำการสอบสวน 

3. ข้อพึงระวัง 
3.1 การแต่งตั ้งพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง ตามกฎกระทรวงกำหนดการ

สอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวน
ฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 4 

3.2 การชี้ขาดพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองผู้รับผิดชอบ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 21  

3.3 การแต่งตั ้งให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเข้าร่วมทำการสอบสวน
คดีอาญา ตามข้อบังคับที่ 1/2509 เรื่อง ระเบียบการสอบสวนคดีอาญาในจังหวัดอื่นนอกจาก
จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ข้อ 13  

3.4 การเข้าควบคุมการสอบสวนคดีอาญา ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยระเบียบ การดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2536 ข้อ 12.4  

3.5 การเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 18 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 140  

3.6 การพิจารณาทำความเห็นแย้งคำสั่งไม่ฟ้อง ฯลฯ ของพนักงานอัยการ ตามที่
กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง
และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 มาตรา 12 ประกอบพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 6  รวมถึง
กฎหมายอื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรมที่มีการระบุตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นการเฉพาะ
ไม่ใช่อำนาจในทางบริหารทั่วไปที่สามารถมอบอำนาจได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 38 แต่เป็น
อำนาจทางกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จึงไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องดังกล่าวได้ แต่หากเป็น
กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่ากรณีใด หรือกรณีที่ไม่มีผู้ดำรง
ตำแหน่งดังกล่าว จึงต้องให้ผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 56 เป็นผู้พิจารณา โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่า
เป็นการ “รักษาราชการแทน” จึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องและมีผลตามกฎหมายในการอำนวย
ความเป็นธรรมให้กับประชาชน 

นอกจากนี ้ การใช้อำนาจของผู ้ว ่าราชการจังหวัดในการสืบสวนคดีอาญา  
การจับกุม การค้น การยึดหรืออายัด และการควบคุมตัวผู้กระทำความผิด ในฐานะพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 
(17) (ฌ) เป็นอำนาจหน้าที่เฉพาะ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน จึงไม่สามารถมอบอำนาจหรือมอบหมายให้พนักงานฝ่ายปกครองทั่วไปทำการแทนได้ 
เว้นแต่ผู้ที่ได้รับมอบหมายนั้น จะมีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ตามมาตรา 2 
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(17) หรือเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ  ตามมาตรา 2 (16) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา จึงจะสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานอัยการจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด/สภ. 
4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : สำนักการสอบสวนและนิติการ 

กรมการปกครอง 
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9554 

5. กลไกการดำเนินงาน 
5.1 พนักงานฝ่ายปกครอง ที่มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่/

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 2 (16) และ (17) 

5.2 พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง  
5.3 พนักงานเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงาน ณ ที ่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการ

ปกครองอำเภอ 
5.4 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง  
6.2 นอกจากการสอบสวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานตำรวจ กรณีไม่แน่ว่า

พนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควรเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
มีอำนาจชี้ขาด  

6.3 การเข้าควบคุมการสอบสวนคดีอาญา ในคดีสำคัญ ๆ เช่น คดีวิสามัญฆาตกรรม 
คดีเก่ียวกับป่าไม้และทรัพยากรของชาติ และคดีที่ประชาชนร้องขอความเป็นธรรม 

6.4 การทำความเห็นแย้ง กรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา 
หรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกา ในเขตท้องที่จังหวัด  

6.5 การกำกับและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง 
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7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

 
 

อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

(การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง) 
 

กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

การอำนวยความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
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โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม ่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน 

โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคเ์พ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ใหอ้ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา  

และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓  

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
สถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี จึงได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีพระราชกำหนด 
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้ เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญ 
เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงเพื่อช่วยเหลือ 
เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

อนึ่ง กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพ
ชี ว ิ ตของประชาชนให้มีความสุข มีความมั ่นคง โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน  
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาคนให้พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของ 
และบริหารจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม  
“อยู่เย็น เป็นสุข” 

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง 7 ภาคี น้อมนำปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตามกลไกการขับเคลื่อนการน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนา  
มุ่งสร้างภูมิคุ ้มกันให้ทุกครัวเรือน และพัฒนาคนให้มีความรู้และปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิต 
อย่างมีความสุข มีอาชีพ สร้างรายได้ ท่ามกลางวิกฤตโลกที่มีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ด้วยการจัดทำโครงการที ่น้อมนำเอาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื ่องมาจากพระราชดำริกว่า  
40 ทฤษฎี ที ่ทรงพระราชทานไว้ให้ในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อมมา
ประยุกต์กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งตนเองและรองรับ  
ภัยพิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา” สร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกับหมู่บ้าน ในภูมิสังคมต่าง ๆ 
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ผ่านการทำงานในรูปแบบการจ้างงานและการร่วมกันลงแรงด้วยการสนับสนุนวัสดุพื ้นฐาน 
และงบประมาณและบูรณาการการทำงานจากภาคีภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนและชุมชน ผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน งบประมาณ ๔,๗๘๗,๙๑๖,๔๐๐ บาท 
ดำเนินการในพื้นที ่ ๗๓ จังหวัด ๕๗5 อำเภอ ๓,๒๔๖ ตำบล ๒๕,๑๗๙ ครัวเรือน มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู ่การปฏิบัติรูปแบบ  
โคก หนอง นา ด้วยการพัฒนาพื้นที ่เรียนรู ้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา” ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล และระดับครัวเรือน และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  
ผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่น
และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งการ ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/
ระเบียบ/คำสั่ง ที่เก่ียวข้อง 

๒.๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑) ส ั ่ งการและดำเน ินการจ ัดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ า ง  การทำสัญญาและ
หลักประกัน การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุทุกกรณี เต็มวงเงินที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
มีอำนาจ รวมถึงการอื ่นใด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจตามความข้างต้น ให้แก่
นายอำเภอต่อไปได ้

๒.๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ 
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ 

- การอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช ้จ ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ (ยกเว้นรายการ
ลำดับที่ ๑๗, ๒๖, ๒๗ ของหนังสือกระทรวงการคลังฉบับนี้) 

๒.๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กำหนด
เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า ในกรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ข้อ ๘ วรรคสอง 
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๒.๑.๔ ระเบ ียบกระทรวงการคล ังว ่าด ้วยการเบ ิกจ ่ายเง ินตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

- การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างในสังกัด ตามข้อ ๕ 

๒.๑.๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๑) การอนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ ส ่วนราชการ 
เป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น (ข้อ ๘) 

๒) ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร กรณี
จำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์พิเศษ  เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรม
ตามโครงการหรือหลักสูตรที่กำหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กำหนด 
ในข้อ ๑๔ (๒) (ก) หรือ (ข) ก็ได้ ทั้งนี้ตามข้อ ๑๔ (๒) (ค) 

๓) การพ ิจารณาอน ุม ัต ิ ในการเบ ิกจ ่ายค ่าใช ้จ ่ายการจ ัดงาน 
ตามแผนงาน/โครงการตามภารกิจปกติ หรือตามนโยบายของทางราชการ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ตามข้อ ๒๙ 

๒.๑.๖ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดี 

- มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณ
แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตามข้อ ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘ และ ๒๙ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๘ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ความเห็นชอบในกรณีที่ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดมอบอำนาจต่อให้พัฒนาการจังหวัด ทั้ งนี้ เมื่อได้ดำเนินการในการบริหารงบประมาณ
ตามอำนาจที่ได้รับมอบดังกล่าวไปในเรื่องใด ขอให้รายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบภายในกำหนด ๗ วัน 
นับแต่วันที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วด้วย 

๒.๑.๗ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๗๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

- มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติและการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเรื่อง  
ซึ่งกฎหมายมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ (ตามข้อ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๕) 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อน

การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ 
“โคก หนอง นา โมเดล” ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เก่ียวข้อง ตามข้อ ๒.๑ และ
ตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 
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2.3 หน้าที่สนับสนุน 
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อน

การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ 
“โคก หนอง นา โมเดล” ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เก่ียวข้อง ตามข้อ ๒.๑ และ
ตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 

3. ข้อพึงระวัง 
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและป้องกันความเสียหาย
ต่อการดำเนินงานโครงการฯ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้มีข้อพึงระวังเพ่ือการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๓.๑ สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้รับจ้าง 
รวมถึงภาคประชาชน ให้มีความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานและกรอบข้อกำหนดของการพัฒนา
พ้ืนที่ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

๓.๒ ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกัน/ตรวจสอบ/ติดตาม การดำเนินงาน 
ตามโครงการ ของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ แนวทาง หรือข้อกำหนดต่าง ๆ 
อย่างถูกต้อง 

๓.๓ กำชับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการด้วยความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบแนวทาง และข้อกำหนดของทางราชการ  
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า และอำนวยประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 

๓.๔ โครงการดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี ่น้อง
ประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้น การดำเนินงานต้องเป็นไปตามระยะเวลา  
ของแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ และป้องกันมิ ให้เกิดการทุจริตและเรียกรับผลประโยชน์จาก 
การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ในโครงการ 

๓.๕ การจัดซื ้อจัดจ้างต้องจัดทำหลักฐานและเอกสารประกอบให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เน้นกระจายงานสู่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยให้คำนึงถึงความพร้อมและความสามารถของ  
ผู้รับจ้างเป็นสำคัญ ไม่ให้มีการรับงานแล้วนำไปขายต่อเพ่ือกินหัวคิว 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนา

ชุมชนอำเภอ รวมถึงภาคีการพัฒนาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคีภาครัฐ ภาคีภาควิชาการ ภาคี
ภาคศาสนา ภาคีภาคประชาชน ภาคีภาคประชาสังคม ภาคีภาคเอกชน และภาคีภาคสื่อสารมวลชน 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน 

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
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5. กลไกการดำเนินงาน 
มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  

ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดังนี้ 

๕.๑ การกำกับโครงการ 
๕.๑.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานให้ชัดเจนทุกกิจกรรม 
๕.๑.๒ กำกับการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน 
๕.๑.๓ ประสานภาคีและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้าง และติดตามการดำเนินงาน 
๕.๑.๔ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจและหารือแนวทางขับเคลื่อนงานอย่างสม่ำเสมอ 

๕.๒ การสื่อสารสร้างการรับรู้ 
๕.๒.๑ สื ่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที ่ทุกระดับ นักพัฒนาพื้นที่

ต้นแบบ และผู้เข้าร่วมโครงการ ให้ทราบถึงหลักการ แผนปฏิบัติงาน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่
ชัดเจน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 

๕.๒.๒ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน ถึงเจตนาอันดี  
ที่ต้องการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน 

๕.๒.๓ เผยแพร่ผลสำเร็จและตัวอย่างที่ดี เป็นรูปธรรม ให้เห็นถึงประโยชน์และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้น 

๕.๒.๔ สร้างช่องทางการสื ่อสารเพื ่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงการ 
ได้โดยง่าย รวมถึงเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อาทิ Line Group, Facebook, Hotline เป็นต้น 

๕.๒.๕ จัดเจ้าหน้าที่ประจำเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของโครงการ 
๕.๓ การติดตาม 

๕.๓.๑ จัดทีมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกกิจกรรมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
๕.๓.๒ ควบคุมและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
๕.๓.๓ ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ มีเอกสารหลักฐาน

ประกอบการซื้อจ้างครบถ้วน และถูกต้อง 
๕.๓.๔ จัดทำประเด็นความเสี่ยง และกำหนดมาตรการป้องกันของจังหวัดและอำเภอ 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๖.๑ กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ

พอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา อบรมกลุ่มเป้าหมายในหลักสูตร “การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “หลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน” หรือ “หลักสูตร
การออกแบบพื้นที่และการจัดการพ้ืนที่ตามภูมิสังคม” 

๖.๒ กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล 
(Community Lab Model for Quality of life : CLM) และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab Model for Quality of life : HLM) 
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๖.๒.๑ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community 
Lab Model for Quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน 337 แปลง (10 ไร่ 23 แปลง, 15 ไร่ 
314 แปลง) และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model 
for Quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน 24,842 แปลง (1 ไร่ 9,925 แปลง, 3 ไร่ 
14,917 แปลง) 

๖.๒.๒ ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณ และมอบอำนาจให้จังหวัด/อำเภอ
ดำเนินการเป็นรายแปลง 

๖.๓ กิจกรรมที ่ 3 สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่เกษตรกร แรงงาน 
และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน จ้างงานเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ 
กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่ CLM 337 ตำบล ๆ ละ 10 คน และในพื้นที่ 
HLM 2,909 ตำบล ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 9,188 คน 

๖.๔ กิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมเอามื้อ
สามัคคี และสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ สำหรับฝึกปฏิบัติร่วมกันในแปลงของครัวเรือน เพ่ือการเรียนรู้กิจกรรมโคก หนอง นา จำนวน 
24,842 พ้ืนที่ ๆ ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 20 คน 

๖.๕ กิจกรรมที่ 5 บูรณาการร่วมพัฒนาพ้ืนที่ระดับตำบล บูรณาการร่วมพัฒนาพ้ืนที่
ระดับตำบลด้วยกลไก 3 5 7 

๖.๕.๑ ดำเน ินการ 3 ระด ับพื ้นท ี ่  ได ้แก ่  ระด ับช ุมชน ระด ับจ ังหวัด 
ระดับประเทศ 

๖.๕.๒ ผ่าน 5 กลไก ได้แก่ การประสานงานภาคีเครือข่าย บูรณาการแผนงาน
และยุทธศาสตร์ ติดตามประเมินผล จัดการความรู้ชุมชน และการสื่อสารสังคม 

๖.๕.๓ ร่วมกับ 7 ภาคีภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา  
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน 

๖.๖ กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาด  
ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยฝึกอบรมการสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป และการตลาดมาตรฐาน
อินทรีย์วิถีไทย ร่วมกับภาคเอกชน เช่น มูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ (EarthSafe) เป็นต้น 

๖.๗ กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy ด้วยการสร้าง
ระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล 

๖.๗.๑ การจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับการดำเนินโครงการ 
๖.๗.๒ การสำรวจเก็บข้อมูลและจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและถ่ายทาง

อากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
๖.๗.๓ พัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต 

ในบริบท โคก หนอง นา 
๖.๗.๔ การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
๖.๗.๕ การเพ่ิมศักยภาพศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา 
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๖.๗.๖ การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิต ในบริบทโคก หนอง นา 

๖.๗.๗ การจัดซื้อ/จัดหาภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง 

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

8. การดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๑) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
(๒) คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่  ๑๐๑๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่  ๒๘ ตุลา คม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทน
อธิบดี  

(๓) คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๗๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  

(๔) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๕) ระเบ ียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินท างไปราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  

(๗) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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(๘) หนังส ือกระทรวงการคล ัง ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงว ันที่   
๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ 

(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๑๐) รวมเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื ้นที่ ต ้นแบบ 
การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการ
พัฒนาชุมชน 

 

เอกสารลำดับที ่(๑) เอกสารลำดับที ่(๒) เอกสารลำดับที ่(๓) เอกสารลำดับที ่(๔) 

เอกสารลำดับที่ (๕) เอกสารลำดับที่ (๖) เอกสารลำดับที่ (๗) เอกสารลำดับที่ (๘) 

เอกสารลำดับที ่(๙) เอกสารลำดับที ่(๑๐) 
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โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
การพัฒนาประเทศ ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการพัฒนาให้ประชาชนคน
ไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข สร้างพื้นฐานการพึ่งตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำ ในระดับครัวเรือน 
ชุมชน และประเทศมีความเข้มแข็งในการใช้ความสามารถบริหารจัดการชีวิต และบริหารจั ดการ
ชุมชน ส่งเสริมการสร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมความเสมอภาคและเป็นธรรม 

ปร ั ชญาของ เศรษฐก ิจพอเพ ีย ง  เป ็ นการน ้อมนำแนวพระราชดำร ัส ใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
ชุมชน ภายในประเทศ และภายนอกประเทศจากสังคมโลกที่จะส่งผลต่อครอบครัว การเตรียม
ความพร้อมแต่ละครัวเรือนให้ได้รับการพัฒนาอย่างบูรณาการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยสอดคล้องกับภูมิสังคมที่แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันของปัจจัยพื้นฐาน ด้านศักยภาพ วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ 

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดเป้าหมายการพัฒนาหมู ่บ้านและชุมชนท้องถิ่น  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั ่นคงภายในปี 2565 โดยเริ่มต้นจากการสร้างการ
พึ่งตนเองของครัวเรือน ทั้งการบริหารจัดการและระบบเศรษฐกิจในครัวเรือน รวมถึงการร่วมมือ
เกื้อหนุนระหว่างกันในชุมชน สร้างการทำงานในรูปแบบกลุ่มการผลิต สร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และสร้างภูมิคุ้มกัน ที่เป็นสวัสดิการของชุมชน 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งการ ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/
ระเบียบ/คำสั่ง ที่เก่ียวข้อง 

๒.๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑) ส ั ่ งการและดำเน ินการจ ัดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ า ง  การทำสัญญาและ
หลักประกัน การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุทุกกรณี เต็มวงเงินที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
มีอำนาจ รวมถึงการอื ่นใด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจตามความข้างต้น ให้แก่
นายอำเภอต่อไปได ้
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๒.๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ 
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ 

- การอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช ้จ ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ (ยกเว้นรายการ
ลำดับที่ ๑๗, ๒๖, ๒๗ ของหนังสือกระทรวงการคลังฉบับนี้) 

๒.๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กำหนด
เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า ในกรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ข้อ ๘ วรรคสอง 

๒.๑.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเง ินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

- การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างในสังกัด ตามข้อ ๕ 

๒.๑.๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๑) การอนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการเป็นผู้
จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น (ข้อ ๘) 

๒) ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร กรณี
จำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์พิเศษ  เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรม
ตามโครงการหรือหลักสูตรที่กำหนดจะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กำหนด  
ในข้อ ๑๔ (๒) (ก) หรือ (ข) ก็ได้ ทั้งนี้ตามข้อ ๑๔ (๒) (ค) 

๓) การพ ิจารณาอน ุม ัต ิ ในการเบ ิกจ ่ายค ่าใช ้จ ่ายการจ ัดงาน 
ตามแผนงาน/โครงการตามภารกิจปกติ หรือตามนโยบายของทางราชการ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ตามข้อ ๒๙ 

๒.๑.๖ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบด ี

- มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณ
แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตามข้อ ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘ และ ๒๙ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๘ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ความเห็นชอบในกรณีที่ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดมอบอำนาจต่อให้พัฒนาการจังหวัด ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการในการบริหารงบประมาณ
ตามอำนาจที่ได้รับมอบดังกล่าวไปในเรื่องใด ขอให้รายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบภายในกำหนด 
๗ วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วด้วย 
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๒.๑.๗ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๗๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

- มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติและการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเรื่องซึ่ง
กฎหมายมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ (ตามข้อ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๕)  

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อน

การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/
คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๒.๑ และตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 

2.3 หน้าที่สนับสนุน 
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อน

การดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/
คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๒.๑ และตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 

3. ข้อพึงระวัง 
สั่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 
รวมถึงกำชับ บัญชา การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบ วินัย เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับบริบท สภาพพื้นที่ และสถานการณ์ปัจจุบันเร่งด่วน 
อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นต้น 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงาน

พัฒนาชุมชนอำเภอ รวมถึงภาคีการพัฒนาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคีภาครัฐ ภาคีภาควิชาการ 
ภาคีภาคศาสนา ภาคีภาคประชาชน ภาคีภาคประชาสังคม ภาคีภาคเอกชน และภาคีภาค
สื่อสารมวลชน 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน 

เบอร์ติดต่อ :  ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 

5. กลไกการดำเนินงาน 
สั่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนา

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกการดำเนินงาน อาทิ กลไกการติดตามประเมินผล กลไกการจัดการ
ความรู้ กลไกการสื่อสารสังคม เป็นต้น โดยบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๖.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอ 
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๖.1.1 กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดหลักสูตรการอบรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ใช้พื้นที่จัดการอบรมในเขต
พื ้นที ่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล โดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดทำหนังสือสั ่งการแจ้งเชิญ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในระดับจังหวัดที่รับผิดชอบงาน โดยเฉลี่ยจังหวัดละ 2 คน 
เข้ารับการอบรม ตามหลักสูตรที่กำหนด จำนวน 3 วัน กำหนดดำเนินงานในไตรมาสที่ 1  

๖.1.2 เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนระดับ
อำเภอที่รับผิดชอบงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 วัน กำหนดดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 

๖.2 การพัฒนาแกนนำ  
๖.2.1 วางแผน เตรียมความพร้อม 

1) เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด กำหนดจำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย กำหนดวัน 
เวลา สถานที่ในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะแกนนำ จัดทำเป็นหนังสือสั่งการแจ้งเจ้าหน้าที่ระดับ
อำเภอ  

2) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ประสานผู้นำหมู่บ้านเป้าหมาย จัดเตรียม
สถานที่ และประสานประชาชนในหมู่บ้านที่สมัครใจ (ประชาชนที่เข้าร่วมให้ประสานผู้นำในงาน
พัฒนาชุมชน เช่น กม. อช. ผู้นำอช. กพสม. หรือกรรมการกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เป็นลำดับแรก) เข้าร่วม
เวทีคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย และคัดเลือกแกนนำหมู่บ้าน เข้าร่วมเวที โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 1 คน  

๖.2.2 จัดเวทีคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย 
1) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านเป้าหมาย และ

ประชาชนในหมู่บ้าน จัดเวทีคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย โดยเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอต้องชี้แจงสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์การดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย 
และดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านตามเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด  กล่าวคือ คัดเลือกจาก
หมู่บ้านที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น มีผู้นำชุมชนที่มีความเสียสละ  
มีภาวะผู้นำ ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน หรือมีทุนเดิมในการดำเนิน
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น โดยให้ผู้เข้าร่วมเวทียกมือ เพื่อแสดงความ
สมัครใจในการเป็นหมู่บ้านเป้าหมาย 

2) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ กระตุ้นและให้ข้อมูลแก่ผู้นำและประชาชนที่
เข้าร่วมเวทีพิจารณาตัดสินใจเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการ 

3) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จัดทำทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งกรมการพัฒนาชุมชน     

๖.2.3 จัดเวทีคัดเลือกแกนนำหมู่บ้านเป้าหมาย 
1) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านเป้าหมาย และ

ประชาชนในหมู่บ้านสมัครใจเข้าร่วมเวที จัดเวทีคัดเลือกแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่บ้านละ 2 คน โดยการจัดเวทีคัดเลือก พิจารณาจากแกนนำในหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติ เช่น มีความ
เสียสละ มีภาวะผู้นำ เป็นนักประสานงาน เป็นที่ยอมรับของส่วนรวม มีใจรักในการทำงานหรือรักการ
เรียนรู้ตลอดเวลา เป็นต้น ที่สำคัญมีความพร้อมและมีความตั้งใจที่จะทำงานพัฒนาชุมชน สามารถนำ
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ความรู้ ความสามารถ ทักษะการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาผู้ด้อยโอกาส การพัฒนา
กลุ่ม/องค์กร นำไปสู่การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในหมู่บ้านได้ 
ซึ่งสามารถคัดเลือกจากกลุ่มผู้นำในงานพัฒนาหมู่บ้าน เช่น กม. อช./ผู้นำอช. กพสม. หรือกรรมการ
กลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ได้แก่ กรรมการ ศอช.ต กรรมการ ศรช. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้นำอื่น  ๆ 
เป็นต้น โดยให้ผู้เข้าร่วมเวทีเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และสอบถามความสมัครใจของผู้ที่ถูกเ สนอ
ชื่อ หากผู้ที่ถูกเสนอชื่อไม่สมัครใจ ผู้เข้าร่วมเวทีต้องเสนอชื่อบุคคลอ่ืนต่อไป จนได้ครบจำนวนหมู่บ้าน
ละ 2 คน 

2) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอให้ข้อมูลแก่ผู้นำ ประชาชนที่สนใจพิจารณา
ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นแกนนำหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 2 คนต่อหมู่บ้าน 

3) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จัดทำทะเบียนรายชื่อแกนนำหมู่บ้านส่งให้
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

๖.2.4 อบรมพัฒนาทักษะแกนนำ มอบหมายภารกิจ 
เจ้าหน้าที ่ระดับจังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู ้แกนนำ

พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นแกนนำในหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ 2 คน 
จำนวน 1 วัน ดังนี้ 

1) การบรรยายจากเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด และแกนนำหมู่บ้านต้นแบบ 
เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนให้กับแกนนำพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

2) การจัดเวทีระดมสมอง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) 
กำหนดกิจกรรมขับเคลื ่อน กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และนำข้อสรุปที ่ได้กลับไปวางแผน
ขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน  

๖.2.5 สร้างเครือข่าย 
1) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จัดประชุมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียงทุกหมู่บ้านเป้าหมายเพื่อดำเนินการชี้แจง สร้างความเข้าใจถึงความจำเป็น/ความสำคัญว่า
ทำไมต้องมีเครือข่าย แล้วเปิดโอกาสให้แกนนำคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายฯ ระดับอำเภอ  
จำนวนขึ้นอยู่กับการกำหนดตัวแทนจากทุกตำบลโดยเฉลี่ยตำบลละ 1 - 2 คน ดำเนินการจำนวน 1 วัน 

2) เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด จัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย
ระดับจังหวัด โดยเชิญประธานและเลขาฯ ของแต่ละอำเภอ มาประชุม เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ
เครือข่ายฯ จังหวัด จำนวนตามจำนวนอำเภอ ๆ ละ 2 คน ดำเนินการจำนวน 1 วัน 

๖.3 การพัฒนาครัวเรือน  
๖.3.1 วางแผน เตรียมความพร้อม 

- เจ้าหน้าที ่ระดับอำเภอ ประสานผู ้นำหมู ่บ้านเป้าหมาย แกนนำ
หมู่บ้าน จัดเตรียมสถานที่ และให้ประสานประชาชนในหมู่บ้าน โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 1 คน เพื่อเข้า
ร่วมเวทีคัดเลือกครอบครัวพัฒนา 

๖.3.2 จัดเวทีคัดเลือกครอบครัวพัฒนา 
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1) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านเป้าหมาย แกนนำ
หมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้าน จัดเวทีคัดเลือกครอบครัวพัฒนา โดยเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์การคัดเลือกครอบครัวพัฒนาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด คือ ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมีคุณสมบัติ มีกิจกรรมที่
สมควรเป็นแบบอย่างและสมัครใจเข้าร่วมโครงการสามารถขยายผลสู่ครอบครัวอ่ืน ๆ ได้ ด้วยการจัดเป็นจุด
เรียนรู้ของชุมชนต่อไป การคัดเลือกให้ผู้เข้าร่วมเวทีเสนอชื่อครอบครัวพัฒนา และสอบถามความ
สมัครใจของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ หากผู้ที่ถูกเสนอชื่อไม่สมัครใจ ผู้เข้าร่วมเวทีต้องเสนอชื่อครอบครัว
อ่ืนต่อไป จนได้ครบจำนวน 30 ครอบครัว ดำเนินการจำนวน 1 วัน  

2) เจ้าหน้าที ่ระดับอำเภอ กระตุ ้นและให้ข้อมูลแก่ผู ้เข้าร่วมเวที 
พิจารณาตัดสินใจและสมัครใจเข้าร่วมเป็นครอบครัวพัฒนา รวมจำนวน 30 ครัวเรือน 

3) เจ้าหน้าที ่ระดับอำเภอ จัดทำทะเบียนครอบครัวพัฒนา ส่งให้
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  

๖.3.3 อบรมให้ความรู้ความเข้าใจยอมรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน 
จำนวน 1 วัน โดยการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ แกนนำหมู่บ้าน หรือบุคคลที่เหมาะสม  
มีองค์ความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในประเด็น ดังนี้  

1) สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ  

2) วิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละข้ันตอน  
3) แนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่

การปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน  
4) วางแผนเตรียมการเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ  
5) วิธีการประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และการประเมินความสุข

มวลรวม โดยมุ่งเน้นการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญที่ต้องประเมินผล วิธีการประเมิน 
และกำหนดวันประเมินร่วมกัน 

๖.3.4 ศึกษาดูงาน 
1) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ แกนนำหมู่บ้าน นำครอบครัวพัฒนา 

จำนวน 30 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน ศึกษาดูงานประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ จำนวน 1 วัน โดยมอบหมายประเด็นการศึกษาดูงาน ให้ครอบครัว
พัฒนา ดังนี้ 

1.1) แนวคิด วิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทาง
การส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน 
และชุมชน 
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1.2) แนวคิด วิธีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาฐานการเรียนรู้และจุดเรียนรู้ และประเด็นอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

2) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและแกนนำหมู่บ้าน ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครอบครัวพัฒนาสรุปผลการเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างครัวเรือน และวางแผนนำองค์
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน 

3) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน พร้อม
ทั้งรายงานผลการดำเนินงานในระบบ 

๖.3.5 นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
- ครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน นำความรู้ในหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และขยายผลแก่ครัวเรือนอื่น ๆ  เช่น การลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การออม การแยกขยะ จิตอาสา การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น 

๖.4 การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.4.1 วางแผน เตรียมความพร้อม 

1) เจ ้าหน้าที ่ระดับอำเภอ ประสานผู ้นำชุมชน แกนนำหมู ่บ ้าน 
จัดเตรียมสถานที่ และให้ประสานครอบครัวพัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อเข้าร่วมการพัฒนาวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

2) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ร่วมกับผู้นำชุมชน แกนนำหมู่บ้าน ครอบครัว
พัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน จัดเวทีดำเนินกิจกรรม ตามข้อ 5.4.2 – 5.4.5 จำนวน 1 วัน โดย
ดำเนินการในรายละเอียดต่อไปนี้ 

๖.4.2 ศึกษา เรียนรู้ตนเอง 
- วิเคราะห์ ทบทวนแผนชีวิต/แผนชุมชน ข้อมูล กชช.2ค ข้อมูลความ

จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลอื่น ๆ ของหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตนเองและชุมชนอย่างมีทิศทางที ่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามศักยภาพและบริบทของชุมชน   

๖.4.3 ประเมินสภาพหมู่บ้านและประเมินความสุขมวลรวม (Gross Village 
Happiness: GVH) ครั้งที่ 1 

ประเมินเพื ่อตรวจสอบสภาพของหมู่บ้านตามเกณฑ์การประเมิน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) และประเมินความสุข
มวลรวม (GVH) 6 ด้าน 22 ตัวชี ้ว ัด และปรอทวัดความสุข  ใช้สถานที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
หรือศนูย์เรียนรู้ชุมชนในการจัดเวที ดังนี้ 

1) ชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน 
2) อธิบาย ความหมายของเกณฑ์การประเมินในแต่ละองค์ประกอบตัวชี้วัด 
3) ตั้งคำถามเป็นรายตัวชี้วัด 
4) เชิญชวนให้ครอบครัวพัฒนา ลงคะแนนคราวละตัวชี้วัด ด้วยการยกมือ 
5) นำค่าคะแนนที่ได้บันทึกบนแผนผัง 
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6) ตั้งคำถามตัวชี้วัดต่อไปให้ครอบครัวพัฒนา ลงคะแนนคราวละตัวชี้วัด 
ด้วยการยกมือจนครบ 

7) สรุปคะแนน เป็นรายองค์ประกอบและสรุปการประเมินเป็นรายตัวชี้วัด 
เชิญชวนครอบครัวพัฒนาพิจารณาค่าคะแนน 

8) บันทึกค่าคะแนน ในแบบประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 
๖.4.4 จัดทำแผนชีวิต 

- จัดทำแผนชีวิต โดยให้ครัวเรือนตั้งปณิธานเพื่อนำไปสู่การน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือนดำเนินการบันทึกข้อมูล
ตามประเด็นคำถามลงในแบบฟอร์มแผนชีวิต ครัวเรือนละ 1 ชุด ประกอบไปด้วยส่วนที่ 1 การสำรวจ
ทุนของครัวเรือน ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ครัวเรือน (ทบทวนชีวิต) ส่วนที่ 3 เป้าหมายชีวิต ส่วนที่ 4 แผนที่
ชีวิต ส่วนที่ 5 การบริหารจัดการชีวิต ส่วนที่ 6 การรักษาความดี ส่วนที่ 7 กำลังใจ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระดับ
อำเภอร่วมกับแกนนำหมู่บ้านส่งเสริมให้ครัวเรือนดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนตามกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้
ให้สำเร็จ   

๖.4.5 จัดทำแผนชุมชน  
1) จัดทำแผนชุมชน โดยร่วมกันวางแผน เพื่อกำหนดกิจกรรมขับเคลื่อน

การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับผลการประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และผล
ประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 1 ซึ่งแบบฟอร์ม
แผนชุมชนประกอบไปด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล SWOT  
ของชุมชน ส่วนที่ 3 โครงการ/กิจกรรม (ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ด้านทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม, ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย, ด้านบริหารจัดการ) 

2) ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน แกนนำหมู่บ้าน ครอบครัวพัฒนา 30 
ครัวเรือน นำโครงการ/กิจกรรม (ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม, ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย, ด้านบริหารจัดการ) ในส่วนที่ 3 ของแผนชุมชน 
มาแยกประเภทโครงการออกเป็น 3 ประเภท คือ  

2.1) ประเภททำเอง (โครงการ/กิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถ
ดำเนินการเองได้)  

2.2) ประเภททำร่วม (โครงการ/กิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชน ต้องทำ
ร่วมกับหน่วยงานภาคีอ่ืน ๆ จึงจะสำเร็จ)  

2.3) ประเภททำให ้  ( โครงการ/ก ิจกรรมท ี ่หม ู ่บ ้ าน /ช ุมชน  
ไม่สามารถทำเองได้ ต้องให้หน่วยงานภาคี สนับสนุนจึงจะสำเร็จ) 

และนำโครงการเรียงลำดับความสำคัญว่าโครงการ/กิจกรรมใดเป็น
ปัญหาของหมู่บ้าน ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนก่อน 

๖.4.6 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแผน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชน

อย่างมีทิศทางท่ีสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน ดังนี้ 
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1) ให้หมู่บ้านคัดเลือกกิจกรรมที่ได้จัดลำดับความสำคัญไว้แล้วมาสู่การ
ดำเนินการพัฒนา โดยกรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) นำผลจากกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชนมา
เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้ดีขึ้น 

3) จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนชีวิตและแผน
ชุมชนของหมู่บ้านที่สอดคล้องกับผลการประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และผลประเมินความ “อยู่เย็น เป็น
สุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ และเจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัด จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชนทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน 

๖.4.7 จัดเวทีจัดการความรู้ 
เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ร่วมกับผู้นำชุมชน แกนนำหมู่บ้าน ครอบครัว

พัฒนา จำนวน 30 ครัวเรือน จัดเวทีคัดเลือกองค์ความรู้ จำนวน 1 วัน เพ่ือคัดเลือกองค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์จากการทำกิจกรรมการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความสำเร็จ
ในระดับบุคล กลุ่ม เครือข่าย หมู่บ้าน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำเป็นเอกสารการจัดการความรู้อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ โดยการจัดการ
ความรู้ประกอบด้วย หัวข้อ 1) วิธีการทำงาน 2) ปัญหา/อุปสรรค 3) ความคาดหวังที่อยากให้เกิดขึ้น 
4) ผลที่เกิดขึ้น/ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน 5) ข้อค้นพบ/นวัตกรรม/องค์ความรู้ที่ค้นพบ และ 
6) การนำองค์ความรู้ไปปรับปรุง/ขยายผล เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาและใช้เป็น
ชุดความรู้ พร้อมรับการศึกษาดูงานจากผู้สนใจ  

๖.5 การพัฒนาอาชีพ  
๖.5.1 วางแผน เตรียมความพร้อม 

เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ประสานผู้นำชุมชน แกนนำหมู่บ้าน จัดเตรียม
สถานที่ และให้ประสานครอบครัวพัฒนา และประชาชนที่สมัครใจเข้าร่วมเวที รวมไม่น้อยกว่า 
30 คน เตรียมจัดเวทีค้นหาคัดเลือกปราชญ์ชุมชนทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพ 

๖.5.2 จัดเวทีค้นหาปราชญ์ชุมชน 
1) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ร่วมกับผู้นำชุมชน แกนนำหมู่บ้าน ครอบครัว

พัฒนา และประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมเวทีคัดเลือกปราชญ์  จำนวน 5 - 10 คน ที่มีความรู้ 
ความชำนาญในเรื่องอาชีพนั้น ๆ  

2) การคัดเลือกผู้ เข้าร่วมเวทีใช้การยกมือ หรือ ลงคะแนนเสียง  
โดยต้องเป็นเอกฉันท์จากเวที 

3) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอกระตุ้น และให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็น
ปราชญ์ชุมชน พิจารณาตัดสินใจ สมัครใจเข้าร่วมเป็นปราชญ์ชุมชน ให้ได้จำนวนหมู่บ้านละ 5 - 10 คน 

4) เจ้าหน้าที ่ระดับอำเภอ แกนนำหมู่บ้าน คัดเลือกปราชญ์ชุมชน 
จำนวน 1 คน ที่มีความพร้อม เข้ารับการพัฒนาปราชญ์ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ต่อไป 
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5) เจ้าหน้าที ่ระดับอำเภอ จัดทำทะเบียนปราชญ์ชุมชนตามแบบ 
ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด พร้อมส่งข้อมูลให้จังหวัดและกรมการพัฒนาชุมชนทราบ 

๖.5.3 พัฒนาปราชญ์ 
1) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ประสานเจ้าหน้าที ่ระดับจังหวัด  

ส่งปราชญ์ชุมชนเป้าหมาย หมู่บ้านละ 1 คน ที่ได้คัดเลือกไว้แล้ว เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ 
ความชำนาญในการประกอบอาชีพมากขึ้น เพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู ้ ด้วยหลักสูตร 
“วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ” ประกอบด้วย การพูดในที่ชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มเติมในอาชีพ 
จำนวน 3 - 4 วัน โดยใช้สถานที่และวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้นั้น ๆ 

2) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากร
สัมมาชีพชุมชน จำนวน 2 วัน เพื่อสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านให้มีความพร้อม 
และสามารถจัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วยปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรม หลักสูตร “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ” และ ปราชญ์ชุมชน
ที่ได้รับการคัดเลือกจากเวทีค้นหาปราชญ์ชุมชน จำนวน 4 คน รวม 5 คน โดยการเตรียมความพร้อม
ทีมวิทยากรด้วยกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ เสริมสร้าง
ทักษะวิทยากรสัมมาชีพชุมชน และวิเคราะห์อาชีพ  

๖.5.4 คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 
1) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ประสานแกนนำหมู่บ้าน สำรวจกลุ่มเป้าหมาย 

เช่น ครัวเรือนยากจน (ตกเกณฑ์ จปฐ.) ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด และประชาชนที่มีความสนใจ เพ่ือเข้า
ร่วมอบรมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน 

2) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ร่วมกับแกนนำหมู่บ้าน จัดเวทีคัดเลือก
ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน โดยเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างสัมมาชีพ
ชุมชน แจ้งวัตถุประสงค์ของการดำเนินการจัดเวที และวิธีการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน  
ซึ่งเน้นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) ครัวเรือนยากจน (ตกเกณฑ์ จปฐ.) 2) ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 3) ผู้ที่มี
ความสนใจ สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้นหมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน โดยใช้การเสนอชื่อ
ครัวเรือน พร้อมสอบถามความสมัครใจ โดยเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอต้องกระตุ้นและให้ข้อมูลแก่ผู้
ที่คัดเลือกให้เป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน สนใจพิจารณาตัดสินใจ สมัครใจเข้าร่วมเป็นครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชนด้วยความสมัครใจ 

3) เจ้าหน้าที ่ระดับอำเภอ ร่วมกับแกนนำหมู ่บ้าน และครัวเรือน
เป้าหมาย วิเคราะห์อาชีพที่สอดคล้องกับชุมชนและความต้องการของตลาด เพื ่อให้ครัวเรือน
เป้าหมายมีข้อมูลในการตัดสินใจ และแสดงความประสงค์ในการฝึกอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้ต่อไป 

4) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จัดทำทะเบียนครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
ตามแบบที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด พร้อมส่งข้อมูลให้จังหวัดและกรมการพัฒนาชุมชนทราบ 

๖.5.5 สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 
1) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จัดเตรียม

หลักสูตรการอบรม โดยมีกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ
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ฝึกอบรม จำนวน 1 วัน การศึกษาดูงานด้านการสร้างและพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างการเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 วัน การฝึกปฏิบัติอาชีพจริง จำนวน 1 วัน 

2) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จัดเวที
อบรมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน หมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน ตามทะเบียนข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ ดังนี้  

2.1) ว ันที ่  1 เจ ้ าหน้าที ่ ระด ับอำเภอ ร ่ วมกับทีมว ิทยากร
สัมมาชีพชุมชน สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับอาชีพที ่กลุ ่มเป้าหมายต้องการฝึกอบรม  
ให้ความรู้ภาควิชาการหรือทฤษฎี เทคนิควิธีการ จำนวน 1 วัน 

2.2) ว ันที ่  2 เจ ้ าหน้าที ่ ระด ับอำเภอ ร ่ วมกับทีมว ิทยากร
สัมมาชีพชุมชน นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน จำนวน 20 ครัวเรือน ศึกษาดูงานด้านการสร้างและ
พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
สร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง หรือบ้านปราชญ์ชุมชน หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชนและขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่เข้มแข็ง หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เหมาะสม จำนวน 1 วัน 

2.3) วันที่ 3 ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและครัวเรือนสัมมาชีพ
ชุมชน ร่วมกันฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพตามที่ครัวเรือนสัมมาชีพต้องการ ณ บ้านปราชญ์ชุมชน หรือ
บ้านของครัวเรือนเอง หรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยมีปราชญ์ชุมชน กำกับ ดูแลการฝึกปฏิบัติอย่าง
ใกล้ชิด  

๖.5.6 สนับสนุนการประกอบอาชีพ 
- เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ และทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ติดตาม

สนับสนุนและส่งเสริมให้ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน สามารถประกอบอาชีพที่ได้ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต
หรือการบริหารจัดการ หรือการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ครัวเรือนประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

๖.5.7 จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
1) เจ้าหน้าที ่ระดับอำเภอ สำรวจความต้องการของครัวเรือน

สัมมาชีพชุมชนที ่มีความต้องการจัดตั ้งกลุ ่มอาชีพประเภทเดียวกันตั ้งแต่ 5 ครัวเรือนขึ ้นไป  
มารวมกลุ่มกัน 

2) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรวมกลุ่มอาชีพ
ให้กับครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนที่ต้องการจัดตั้งกลุ่มอาชีพได้รับทราบถึงขั้นตอน/วิธีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 

3) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอจัดทำทะเบียนข้อมูลกลุ่มอาชีพที่จัดตั้ง
ขึ้นตามแนวทางการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูล ชื่อกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่ตั้งกลุ่ม ชื่อ -นามสกุลของประธานกลุ่ม 
เบอร์ติดต่อ พร้อมส่งข้อมูลให้จังหวัดและกรมการพัฒนาชุมชนทราบ 

๖.5.8 ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน 
- เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ติดตามสนับสนุน

ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนและกลุ่มอาชีพในการเข้าถึงแหล่งทุน และร่วมประสานหน่วยงาน 



 

158 
 

กลุ่ม องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทุนเพื่อให้การสนับสนุน เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นต้น 

๖.5.9 ส่งเสริมช่องทางการตลาด 
- เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ประสาน

หน่วยงาน กลุ่ม องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการตลาด เพื่อหาช่องทางการจำหน่ายให้กับครัวเรือน
สัมมาชีพชุมชนและกลุ่มอาชีพ เช่น ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำกัด เป็นต้น 

๖.6 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
๖.6.1 วางแผน เตรียมความพร้อม 

1) เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด คัดเลือกศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่อยู ่ในพื ้นที่
ดำเนินการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอละ 1 แห่ง และจัดทำหนังสือสั่งการแจ้งให้อำเภอ
ดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เป้าหมาย 

2) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ประสานกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้านที่ได้รับการ
คัดเลือกให้พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน จำนวน 20 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
ปราชญ์ชุมชน ผู้แทนครอบครัวพัฒนา แกนนำหมู่บ้าน ผู้แทนครัวเรือนอื่น ๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพ่ือเตรียมการจัดเวทีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน  

๖.6.2 กำหนดเป้าหมายความรู้ที่ต้องการ 
- เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จัดเวทีร่วมกับกลุ่มเป้าหมายทบทวน/ปรับปรุง

คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน และร่วมกันกำหนดความรู้ที่ชุมชนต้องการ  
๖.6.3 ค้นหาแหล่งเรียนรู้ที่ต้องการ 

- เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากภูมิปัญญาหรือผู้ปฏิบัติจริง ถอดบทเรียนเป็นชุดความรู้ พัฒนาครัวเรือนภูมิปัญญา
เป็นแหล่งเรียนรู้หรือฐานเรียนรู้ และทดลองใช้ความรู้ในการปฏิบัติจริง สรุปผลเลือกวิธีการที่ประสบ
ผลดีที่สุดเพื่อจัดทำเป็นเอกสารคู่มือปฏิบัติ 

๖.6.4 จัดการความรู้/จัดทำชุดความรู้ 
- เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายจัดเวทีจัดการความรู้จาก

ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การจัดการทุนชุมชน การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคลากร วัฒนธรรม ประเพณี รวบรวมและจัดหมวดหมู่เป็นชุดความรู้
สำหรับใช้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน 

๖.6.5 พัฒนาวิทยากร  
- เจ้าหน้าที ่ระดับอำเภอ ร่วมกับกลุ ่มเป้าหมายฝึกทักษะการเป็น

วิทยากรที่ดีให้กับปราชญ์ชุมชน ครัวเรือนภูมิปัญญา หรือผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่
ผู้สนใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.6.6 พัฒนาฐานเรียนรู้ 
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1) เจ้าหน้าที ่ระดับอำเภอ ร่วมกับกลุ ่มเป้าหมายจัดทำฐานการ
เรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพ่ือเป็นแบบอย่างให้ผู้พบเห็นทำตามและใช้สำหรับการเรียนการสอน
ของปราชญ์ชุมชน 

2) เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาจุด
เรียนรู้ครัวเรือนภูมิปัญญาให้เหมาะสม 

๖.6.7 พัฒนาสถานที่เรียนรู้ 
- เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายปรับปรุงพัฒนาสถานที่

ภายในศูนย์เรียนรู้ชุมชน ให้เอื้อต่อการใช้งาน โดยจัดข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเลือกอาชีพ แนวทาง 
การประกอบอาชีพ วิธีปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน หรือมุมส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้าง/พัฒนาพื้นที่
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน 
ระดับหมู่บ้าน โดยดำเนินการปรับรูปแบบแปลงพื้นที่ พัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการใช้งาน ด้วยการนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ด้านการฟื้นฟูดิน ด้านการบริหารจัดการน้ำ  
ด้านการใช้ประโยชน์ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ให้เหมาะสม
กับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ และดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การสาธิตการใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน 
เพ่ือให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถให้บริการประชาชนได้ 

๖.6.8 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามชุดความรู้ 
- เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้

ชุมชน โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามชุดความรู้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ในช่วงเวลา
ที่เหมาะสมต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

๖ .7 ประเม ินสภาพหมู ่บ ้านและประเม ินความส ุขมวลรวม (Gross Village 
Happiness: GVH) ครั้งที่ 2 

๖.7.1 เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะทำงาน
ระดับตำบลจัดเวทีประเมินเพื่อตรวจสอบสภาพของหมู่บ้านตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบของกระทรวงมหาดไทย (4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด) และประเมินความสุขมวลรวม (GVH) 
6 ด้าน 22 ตัวชี้วัด และปรอทวัดความสุข กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประเมิน ได้แก่ ครอบครัว
พัฒนา จำนวน 30 ครอบครัว โดยใช้สถานที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หรือศูนย์เรียนรู้ชุมชนในการจัด
เวที ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 – 4 ดังนี้ 

1) ชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินหมู่บ้าน 
2) อธิบาย ความหมายของเกณฑ์การประเมินในแต่ละองค์ประกอบตัวชี้วัด 
3) ตั้งคำถามเป็นรายตัวชี้วัด 
4) เชิญชวนให้ครอบครัวพัฒนา ลงคะแนนคราวละตัวชี้วัด ด้วยการยกมือ 
5) นำค่าคะแนนที่ได้บันทึกบนแผนผัง 
6) ตั้งคำถามตัวชี้วัดต่อไปให้ครอบครัวพัฒนา ลงคะแนนคราวละ

ตัวชี้วัด ด้วยการยกมือจนครบ 
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7) สรุปคะแนน เป็นรายองค์ประกอบและสรุปการประเมินเป็นราย
ตัวชี้วัด เชิญชวนครอบครัวพัฒนาพิจารณาค่าคะแนน 

8) บันทึกค่าคะแนน แบบประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้งที่ 2) 
๖.7.2 เปรียบเทียบผลกับการประเมินก่อนการพัฒนา (ครั้งที่ 1) 
๖.7.3 ถอดบทเรียนองค์ความรู้ 
๖.7.4 เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ส่งผลการประเมินหมู่บ้านให้คณะทำงาน

รับรองผลการประเมินในระดับตำบลเพ่ือรับรองผล 
๖.7.5 เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ส่งผลการประเมินให้จังหวัด เพ่ือดำเนินการรับรองผล 
๖.7.6 เจ้าหน้าที่จังหวัดจัดทำประกาศจังหวัด แล้วส่งประกาศให้กรมการ

พัฒนาชุมชนรวบรวมเสนออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนรับทราบ แล้วจัดทำฐานข้อมูลเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์สำหรับการพัฒนาต่อยอด   

๖.8 ประเมินมาตรฐานการพัฒนาชุมชน 
๖.8.1 เจ้าหน้าที ่ระดับจังหวัด จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการระบบ

มาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด (มชช.จ.) และคณะกรรมการระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน
อำเภอ (มชช.อ.) ดำเนินการไตรมาส 1 

๖.8.2 เจ ้าหน้าที ่ระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที ่ระดับอำเภอ ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชนในพื้นที่ 
เกิดความเข้าใจเบื้องต้นในระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน กระตุ้นให้เห็นประโยชน์ และอยาก
สมัครเข้ารับการรับรอง ดำเนินการไตรมาส 1 – 4  

๖.8.3 เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ กำหนดวันรับสมัคร 
เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเปิดรับสมัคร โดยให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจสมัครเข้าระบบมาตรฐานการพัฒนา
ชุมชนกรอกข้อมูลและยื่ น ใบสมั ครตามแบบใบสมัคร เข้ าสู่ ร ะบบมาตรฐานการพัฒนา
ชุ มชน  ต่อคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด (ผ่านเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ) 
ดำเนินการในไตรมาส 1 

๖.8.4 เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ จัดฝึกอบรมหลักสูตร
กระบวนการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 วัน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน  
กลุ่มองค์กร เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชนที่สมัครเข้าระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน สถานที่จัด
ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือสถานที่อ่ืนที่เหมาะสม ดำเนินการไตรมาส 1 

๖.8.5 ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน ที่สมัครเข้า
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน จัดทำแผนในการพัฒนาตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที ่ระดับจังหวัด  
และเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอช่วยเหลือสนับสนุน ดำเนินการไตรมาส 1 – 2 

๖.8.6 ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน ที่สมัครเข้า
ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ดำเนินการพัฒนาตนเอง โดยมี เจ้าหน้าที ่ระดับจังหวัด  
และเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอขอความร่วมมือและรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีอื่น ๆ ในการให้
กลุ่มเป้าหมายพัฒนาตามมาตรฐาน 3 ด้าน 9 องค์ประกอบ กลุ่มเป้ าหมายต้องดำเนินการเขียน
เอกสารแบบรายงานผลการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาเป็นระยะ ๆ จัดเก็บเอกสารหลักฐาน ภาพถ่าย 
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ในการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา พร้อมทั้งดำเนินการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง
เป็นช่วง ๆ ดำเนินการไตรมาส 2 – 3 

๖.8.7 คณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัด ดำเนินการตรวจประเมินผลการ
พัฒนา โดยพิจารณาตามคุณลักษณะด้านองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ผ่านการประเมิน หมายถึง 
ต้องทำได้ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด ครบทุกตัวบ่งชี้ ไม่ผ่านการประเมิน หมายถึง ทำได้ต่ำกว่าตัวบ่งชี้
ที่กำหนด หรือทำได้ไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดทำการบันทึกผลการประเมินลงใน
แบบสรุปการตรวจประเมินการพัฒนาตนเอง ดำเนินการไตรมาส 4 

๖.8.8 คณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัด พิจารณาเอกสารรายงาน/
หลักฐานต่าง ๆ  และสรุปความเห็นของคณะอนุกรรมการประเมินฯ เพ่ือรับรองมาตรฐาน ดำเนินการไตรมาส 4 

๖.8.9 คณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัด จัดทำประกาศรับรอง
มาตรฐานการพัฒนาชุมชนประจำปี ประกาศผลการประเมิน จัดพิธ ีมอบใบประกาศให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมิน เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในแบบ
ประกาศเกียรติคุณผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน และบันทึกแบบรายง านข้อมูล 
ผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ดำเนินการไตรมาส 4 

๖.9 ติดตาม ประเมินผล  
๖.9.1 เจ้าหน้าที่กรมฯ ติดตามผลการดำเนินงาน 4 ภาค ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 

3 - 5 วัน ใช้ประเด็นการติดตาม สอบถามจากผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด อำเภอ และลงพื้นที่ติดตาม  
ในหมู่บ้าน สอบถามกับผู้นำชุมน ครอบครัวพัฒนา และประชาชนเป้าหมายที่ได้ร่วมดำเนินโครงการ 

๖.9.2 ติดตามโดยผู ้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง 
ติดตามประเด็นการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำเดือน 

๖.9.3 เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดติดตามผลการดำเนินงานระดับอำเภอ 
๖.9.4 เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอติดตามผลการดำเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมาย  

๖.10 จัดเก็บข้อมูลในระบบ  
นักวิชาการระดับจังหวัด รายงานข้อมูลผ่านระบบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
๖.10.1 รายงานข้อมูลผลการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวล

รวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness: GVH) ครั้งที่ 1 - 2 ผ่านระบบศูนย์ข้อมูลกลาง 
๖.10.2 รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ BPM หลังดำเนินการ 7 วัน 
๖.10.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS 
๖.10.4 รายงานผลการดำเนินงานด้วยหนังสือสั่งการ เช่น ประกาศจังหวัด 

๖.11 เชิดชูเกียรติการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.11.1 คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับ

จังหวัด จัดสัมมนาผู้นำองค์การเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยเตรียมความพร้อมผู้นำชุมชน
ดีเด่น เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี รับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 
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๖.11.2 จัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ และ
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้นำชุมชนดีเด่นทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจ และได้น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

๖.11.3 จัดทำสื่อเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการผลิตสื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการดำเนินงาน
การพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม   

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 
 

  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

สร้างความรู้ความเข้าใจ
เจ้าหน้าที่จังหวัดและอำเภอ 

การพัฒนาแกนนำ 

การพัฒนาครัวเรือน 

การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียง 

การพัฒนาอาชีพ 

การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 

ประเมินสภาพหมู่บ้าน และ

ประเมินความสุขมวลรวม GVH 

(ครั้งที่ 2) 

 ประเมินมาตรฐานการพัฒนาชุมชน 

(มชช.) 

 

ติดตาม/ประเมินผล 

 

จัดเก็บข้อมูลในระบบ 

 

เชิดชูเกียรติการพัฒนา 
หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง 
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8. การดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๑) คำสั ่งกรมการพัฒนาชุมชน ที ่ ๑๐๑๐/๒๕๖๒ สั ่ง ณ วันที ่ ๒๘ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดี  
(๒) คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๗๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
(๓) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๕) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ

ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  
(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 

ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๗) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที ่ส ุด ที ่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงวันที ่ ๑๖ 

กันยายน ๒๕๕๓ 
(๘) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เอกสารลำดบัที่ (๑) เอกสารลำดบัที่ (๒) เอกสารลำดบัที่ (๓) เอกสารลำดบัที่ (๔) 

เอกสารลำดบัที่ (๕) เอกสารลำดบัที่ (๖) เอกสารลำดบัที่ (๗) เอกสารลำดบัที่ (๘) 
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การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย  
(๑) การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริม   

และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย  

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)  
ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้เสนอเรื่อง มาตรการส่งเสริม

และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้ประชุม
ปรึกษาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีมต ิ

1) เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนา
ชุมชน) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในการ
ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ทั้งนี้  
ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
การท่องเที ่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ไปพิจารณาดำเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2) ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ดำเนินการขับเคลื ่อนมาตรการดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื ่องและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยให้คำนึงถึงมาตรฐาน การดูแลรักษา ราคาที่เหมาะสม และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์
ของผ้าไทย เพ่ือให้ผ้าไทยสามารถจำหน่ายและแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน  

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ  

ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม  
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อน

การดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนา
ชุมชนกำหนด 

2.3 หน้าที่สนับสนุน (ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ในการสนับสนุนเรื่องนี้อย่างไร) 
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อน

การดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนา
ชุมชนกำหนด 
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3. ข้อพึงระวัง 
สั่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่

กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้และสวมใส่ผ้าไทย และตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด รวมถึง
กำชับ บัญชา การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบ วินัย เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับบริบท สภาพพื้นที่ และสถานการณ์ปัจจุบันเร่งด่วน อาทิ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นต้น  

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงาน

พัฒนาชุมชนอำเภอ รวมถึงภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคีภาครัฐ ภาคีภาควิชาการ 
ภาคีภาคศาสนา ภาคีภาคประชาชน ภาคีภาคประชาสังคม ภาคีภาคเอกชน และภาคีภาค
สื่อสารมวลชน 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง :  สำนักส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 

เบอร์ติดต่อ : 0 2141 6057 

5. กลไกการดำเนินงาน 
ส่งเสริมการพัฒนาผ่านกลไกการดำเนินงาน อาทิ กลไกการติดตามประเมินผล 

กลไกการจัดการความรู้ กลไกการสื่อสารสังคม เป็นต้น โดยบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๖ .1 ให ้ถ ือว ่ ามาตรการส ่ ง เสร ิมและสนับสนุนการใช ้และสวมใส ่ผ ้ า ไทย  

เป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความ
เหมาะสมของท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน 

๖.2 ให้พิจารณาจัดทำมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย  
โดยมีแนวทางของการดำเนินการ ได้แก่ 

1) สร้างการรับรู ้และความเข้าใจเกี ่ยวกับนโยบาย เรื ่อง การรณรงค์  
การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื ้นเมืองแก่ส่วนราชการในสังกัด และในพื ้นที ่จ ังหวัดให ้แก่
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

2) วิธีสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรม เช่น การประชุม เสวนา เป็นต้น 
3) วิธีสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ เช่น แผ่นพับ ป้ายนิทรรศการ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 

๖.3 จัดทำแผนงาน/โครงการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมืองเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืน 

1) รวบรวมเนื้อหาสาระและข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมืองในพ้ืนที่จังหวัด 
2) กำหนดรูปแบบการรณรงค์ ประเมินหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 

ที่มีศักยภาพในการรณรงค์ และสถานการณ์เกี่ยวกับการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง 
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3) จัดทำแผนปฏิบัติการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมืองของจังหวัด 
4) จัดทำสื่อเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิธีการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง 

เพื่อสร้างค่านิยมและการตระหนักรับรู้การรักษามรดกและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของไทย เผยแพร่แก่
ประชาชนทั่วไป 

๖.4 สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ระหว่างภาครัฐ/เอกชน และ
ประชาชน รวมทั้งกำหนดบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของภาคีเครือข่าย 
เช่น ให้การสนับสนุนงบประมาณทรัพยากร/บุคลากรช่วยทำงาน และนำไปรณรงค์ในหน่วยงานของตน 

๖.5 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในจังหวัดตามห้วง
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

๖.6 จัดให้มีการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับ
จังหวัดและชุมชนต่าง ๆ 

๖.7 ประกาศยกย่องหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ต้นแบบของจังหวัดที่รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพ้ืนเมืองที่เกิดผลเป็นรูปธรรม  

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน [Infographic ที่เกี่ยวข้อง] 
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8. การดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๑) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๘.๒/ว ๐๑๗ ลงวันที่ ๑๖ 

เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 
(๒) เอกสารประชาสัมพันธ์/รณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย/การสืบสาน อนุรักษ์

ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน 
(๓) ลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 
(๔) หนังสือสั ่งการที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  

ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

 

เอกสารลำดบัที่ (๑) เอกสารลำดบัที่ (๒) เอกสารลำดบัที่ (๓) เอกสารลำดบัที่ (๔) 
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การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย 
(๒) โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน  

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)  
นับเป็นระยะเวลากว่า 60 ปี ที ่สมเด็จพระนางเจ้าส ิร ิก ิต ิ ์  พระบรมราชิน ีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย 
ตั้งแต่เมื ่อครั้งที่ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   
บรมนาถบพิตร ในคราวเสด็จพระราชดำเนินไปเยี ่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่  2 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2498 ได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรนุ่งซิ่นไหม
มัดหมี่กันเป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีพระราชดำริว่าควรจะมีการนำภูมิปัญญาของราษฎรที่ได้ทอผ้าไว้ใช้กัน
อยู่ มาพัฒนาเป็นอาชีพให้เกิดรายได้แก่ราษฎร ซึ่งในเวลาต่อมา ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2519 
เพ่ือทำการฝึกอาชีพเสริมให้กับราษฎร อีกท้ังยังมีพระประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
ของคนไทยให้คงอยู ่ส ืบไป ซึ ่งรัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลจัดทำเป็นโครงการ 
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP)  

ดังนั ้น เพื ่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู ่คู ่แผ่นดิน ตลอดจนการเพิ ่มรายได้  
ให้ผู ้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้า กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ได้ร ิเร ิ ่มดำเนินโครงการ “สืบสาน อนุร ักษ์ศิลป์ผ้าถิ ่นไทย ดำรงไว ้ในแผ่นดิน”  
โดยดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ เป็นปฐมบทของการ
ดำเนินงานโครงการ และได้กระจายความร่วมมือไปสู่จังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานอีก 3 แห่ง 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีแนวนโยบายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา  
ภูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผลักดันมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย  
เข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อคราวการประชุมวันที่ 9 มิถุนายน 
2563 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน) เสนอ เรื ่อง มาตรการส่งเสริม 
และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้า  

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ  

ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม  
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อน

การดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ
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ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และตามคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสืบสาน 
อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 

2.3 หน้าที่สนับสนุน  
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อน

การดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และตามคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสืบสาน 
อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 

3. ข้อพึงระวัง 
สั่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่

กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้และสวมใส่ผ้าไทย และตามคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่น
ไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด รวมถึงกำชับ บัญชา การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบ วินัย เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ โดยสอดคล้อง
กับบริบท สภาพพื้นที่ และสถานการณ์ปัจจุบันเร่งด่วน อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นต้น  

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงาน

พัฒนาชุมชนอำเภอ รวมถึงภาคีการพัฒนาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคีภาครัฐ ภาคีภาควิชาการ 
ภาคีภาคศาสนา ภาคีภาคประชาชน ภาคีภาคประชาสังคม ภาคีภาคเอกชน และภาคีภาค
สื่อสารมวลชน 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : สำนักส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 

เบอร์ติดต่อ : 0 2141 6057 

5. กลไกการดำเนินงาน 
ส่งเสริมการพัฒนาผ่านกลไกการดำเนินงาน อาทิ กลไกการติดตามประเมินผล 

กลไกการจัดการความรู้ กลไกการสื่อสารสังคม เป็นต้น โดยบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๖.1 ส่งเสริมการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื ่อวันที ่  9 มิถุนายน 

2563 เรื ่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยส่งเสริมให้ข้าราชการ 
ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพ่ิมข้ึนหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน 

๖.2 พิจารณาแสวงหาความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบการ
จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการใช้และสวมใส่
ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน 
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๖.3 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในจังหวัดตามห้วง
ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อสร้างการรับรู้การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ผ่านการประชุม
และสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น 

๖.4 จัดให้มีการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็น
สินค้าต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากในระดับจังหวัดและชุมชนต่าง ๆ อาทิ การจัดประกวดนักออกแบบรุ่นใหม่ (Young Designer 
Contest) การจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง การประกวด
ผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เป็นต้น 

๖.5 ประกาศยกย่องหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ต้นแบบของจังหวัดทีร่ณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพ้ืนเมืองที่เกิดผลเป็นรูปธรรม  

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน  
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8. การดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๑) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๘.๒/ว ๐๑๗ ลงวันที่ ๑๖ 

เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 
(๒) เอกสารประชาสัมพันธ์/รณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย/การสืบสาน อนุรักษ์

ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน 
(๓) ลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 
(๔) หนังสือสั ่งการที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  

ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

 

เอกสารลำดบัที่ (๑) เอกสารลำดบัที่ (๒) เอกสารลำดบัที่ (๓) เอกสารลำดบัที่ (๔) 
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การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย  
(๓) การส่งเสริมและประชาสัมพันธ ์“ผ้ามัดหมีล่ายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  

และการดำเนนิงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนกุ” ตามพระดำรขิองสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ  
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)  
กรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่มีแนวนโยบายสำคัญในการส่งเสริม 

และพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทย ได้ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สืบสานพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อการสร้างงาน  
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบการผ้าไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน มีการผลักดัน
รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย จนเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อวงการผ้าไทย
ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้มีพระดำริพระราชทานแก่วงการผ้าไทย 
ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน 
ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้เป็นที่นิยม สู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส พร้อมพระราชทาน
แบบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหม่ีลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่พสกนิกรชาวไทย เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ 
เป็นการสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และประทานพระอนุญาต
ให้เป็นลายต้นแบบในการรังสรรค์ ถักทอเรื่องราวไปตามแต่ละภูมิภาค ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค 
สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้  

กรมการพัฒนาชุมชน จึงน้อมนำพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา มาดำเนินการขับคลื่อนงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1) ประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

2) ประชาสัมพันธ์  แบบลายผ้า  ชื ่ อลาย “ผ้ ามัดหมี ่ ล ายขอเจ้ าฟ้ า  
สิริวัณณวรีฯ” ให้เป็นที่รู้จักเพื่อนำไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ 
ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลื อกใช้ศิลปะ 
หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยม  
ในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส 

3) เพื ่อรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย โดยมี
เป้าหมาย ช่วยเหลือ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ในพื้นที่จังหวัด/
อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นที่รู้จัก
และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปนิยมสวมใส่และอนุรักษ์ผ้าไทยหรือผ้าในพ้ืนถิ่น 
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2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
๒.๑ อำนาจในการสั่งการ  

ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 

๒.๒ อำนาจในการกำกับและควบคุม  
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ ้าไทย และตามคู ่ม ือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 

๒.๓ หน้าที่สนับสนุน  
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ ้าไทย และตามคู ่ม ือแนวทางการดำเนินงานส่งเสร ิมและ
ประชาสัมพันธ์ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 

3. ข้อพึงระวัง 
กำชับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ซักซ้อมทำความเข้าใจกับกลุ ่มผู ้ผลิต 

ผู้ประกอบการ OTOP ในการนำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปเป็น
ต้นแบบในการทอผ้า ผลิตผ้าตามวิถีท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น โดยในการผลิตผ้าอนุญาตให้นำไปใช้ได้
กับเทคนิคการทำมือ (Handmade) เท่านั้น เช่น ผ้าปักมือ ผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม หรือผ้าพิมพ์
ลายที่ทำมือเท่านั้น และขอความร่วมมือมิให้กลุ่มที่ได้รับมอบลายผ้าพระราชทานนำแบบลาย
ผ้าไปให้โรงงานผลิตให้โดยเด็ดขาด เนื ่องจากเป็นลายผ้าที ่พระราชทานให้กับกลุ ่มชุมชน  
ช่างทอผ้าและช่างทำผ้า (กรณีช่างทำผ้าบาติก ผ้าพิมพ์ลาย ผ้ามัดย้อม หรือผ้าปักมือ) เพ่ือให้รายได้
กลับเข้าสู่ชุมชนต่อไป 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนา

ชุมชนอำเภอ รวมถึงภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคีภาครัฐ ภาคีภาควิชาการ ภาคีภาค
ศาสนา ภาคีภาคประชาชน ภาคีภาคประชาสังคม ภาคีภาคเอกชน และภาคีภาคสื่อสารมวลชน 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง :  สำนักส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 

เบอร์ติดต่อ : 0 2141 6057 

5. กลไกการดำเนินงาน 
ส่งเสริมการพัฒนาผ่านกลไกการดำเนินงาน อาทิ กลไกการติดตามประเมินผล 

กลไกการจัดการความรู้ กลไกการสื่อสารสังคม เป็นต้น โดยบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๖.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยสนับสนุนให้จังหวัดจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  
นารีรัตนราชกัญญา 

๖.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 
โดยสนับสนุนจังหวัดจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1) จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 
2) มีการนำลายผ้าพระราชทาน ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 

ไปพัฒนาต่อยอด โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โอนลิขสิทธิ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้า
สิริวัณณวรีฯ” และพระราชทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน นำลายผ้าพระราชทาน ชื่อลาย 
“ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จดลิขสิทธิ์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน [ภาพพระราชทาน]  

 
8. การดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(๑) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๘.๒/ว ๐๑๗ ลงวันที่ ๑๖ 
เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 

(๒) เอกสารประชาสัมพันธ์/รณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทย/การสืบสาน อนุรักษ์
ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน 

(๓) ลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” 
(๔) หนังสือสั ่งการที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  

ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

 

เอกสารลำดบัที่ (๑) เอกสารลำดบัที่ (๒) เอกสารลำดบัที่ (๓) เอกสารลำดบัที่ (๔) 
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การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล

ใหเ้ศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องชะงักงัน การท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมต้องปิดตัวไป 
สินค้าอุปโภค บริโภค กระทบหนัก ประชาชนแย่งกันซื้อของในห้างสรรพสินค้าเพ่ือไปกักตุน 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแนวทางการสร้างพ้ืนฐาน ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้  
ซ ึ ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาดและปัญหาภัยแล้งที ่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการ “สืบสาน รักษา 
และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 

กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัต ิ ในระดับครัวเรือน พร้อมทั ้งน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเอง  
และความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ โดยครั้งที่ 1 เริ่มดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 และได้มีการขยายผลสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำ
ครัวเรือนเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านให้ยั่งยืน อีกทั้งสร้างรายได้และเสริมสร้าง
ความรักความสามัคคีและความเกื้อกูลของคนในชุมชน มีเป้าหมายดำเนินการทุกหมู่บ้านทุก
ครัวเรือน ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม ถึง 5 ธันวาคม 2563 และเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผล
การดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืน 
กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน 
ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 
พฤษภาคม 2564 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุ

ความมั ่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ ส ่งเสร ิมการเกษตรกรรมที ่ย ั ่งย ืนขององค์การ
สหประชาชาติ สร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของประชาชนในชนบทและพึ่งตนเองได้อย่างยั ่งยืน อีกทั ้งสร้างรายได้ และสร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี และการเกื้อกูลของคนในชุมชน/หมู่บ้าน   
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2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ  

ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม  
ผู ้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั ่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุน 

การดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 
2.3 หน้าที่สนับสนุน  

ผู ้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั ่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุน 
การดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 

3. ข้อพึงระวัง 
สั่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไป

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด รวมถึงสอดคล้องกับบริบท สภาพพื้นที่ และสถานการณ์ปัจจุบัน
เร่งด่วน อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นต้น  

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงาน

พัฒนาชุมชนอำเภอ รวมถึงภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคีภาครัฐ ภาคีภาควิชาการ 
ภาคีภาคศาสนา ภาคีภาคประชาชน ภาคีภาคประชาสังคม ภาคีภาคเอกชน และภาคีภาค
สื่อสารมวลชน 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 

5. กลไกการดำเนินงาน 
๕.๑ ส่งเสริมการพัฒนาผ่านกลไกการดำเนินงาน อาทิ กลไกการติดตาม

ประเมินผล กลไกการจัดการความรู้ กลไกการสื่อสารสังคม เป็นต้น โดยบูรณาการความร่วมมือ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕.๒ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการน้อมนำแนวพระราชดำริ  
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคง
ทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง 
โดยรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร รวมทั้งเลี้ยงสัตว์/ประมง เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๖.๑ การดำเนินการระยะที่ ๑ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัว
เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร 

๖.๑.๑ กิจกรรมจะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน 
มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย ๕ ชนิด 

เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระดับบุคคลก่อนลงไปส่งเสริมประชาชน 
๖.๑.๒ กิจกรรมผู้นำต้องทำก่อน 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของกิจกรรมนี้ คือ ผู้นำต้องทำเป็นตัวอย่าง จึงต้องขอ
ความร่วมมือและเชิญชวนให้ผู้นำร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพ่ือสร้างกระแสและกระตุ้นให้กิจกรรม
นี้ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว 

๖.๑.๓ กิจกรรมผนึกกำลัง ตั้งระบบ ทำให้ครบวงจร 
อำเภอวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรทางศาสนา หน่วยงานในพื้นท่ีและภาคีเครือข่าย โดยใช้ข้อมูลแผนที่
เด ินดินของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และข้อมูลความจำเป็นพื ้นฐาน (จปฐ.)  
โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1) สร้างชุดปฏิบัติการหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต./ผู้นำ
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีพัฒนากรร่วมเป็นชุดปฏิบัติการของทุกหมู่บ้าน 

2) แบ่งหน้าที ่ต ิดตาม และสนับสนุนการขับเคลื ่อนในสัดส่วนชุด
ปฏิบัติการ 1 คน : ดูแล 5 ครัวเรือน 

ทั ้งนี ้ ขอให้อำเภอบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที ่ ก ิจกรรม 
ทรัพยากร (เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า) และองค์ความรู้ 

๖.๑.๔ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน 
ทีมปฏิบัติการหมู่บ้านลงไปให้คำแนะนำและกระตุ้นปฏิบัติการ เน้นการ

พ่ึงตนเองและใช้ความสามัคคีช่วยกันดำเนินการในลักษณะกลุ่มเล็ก ๆ  
1) คนที่กำลังตัดสินใจทำ ให้กระตุ้นความคิดให้เรียนรู้จากตัวอย่าง 

ในชุมชน เช่น บ้านผู้นำ 
2) คนที่กำลังทำ ต้องติดตามให้กำลังใจ 
3) คนที่ทำสำเร็จ ให้ใช้เป็นตัวอย่างให้กับคนที่เริ่มต้น 

๖.๑.๕ กิจกรรมสร้างเครือข่ายขยายผล 
1) เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์/ต้นกล้า 
2) แบ่งปันพันธุ์พืชชนิดที่มีในชุมชนให้ชุมชนที่ขาดแคลนในรูปแบบ

โครงการทอดผ้าป่าต้นไม้ 
3) เอามื้อสามัคคีกลุ่มเล็กในชุมชน 
4) สร้างการเรียนรู้ในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติ 
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5) รวมกลุ่มนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค ทำบุญ ทำทาน แบ่งปัน 
ไปแปรรูป และจำหน่าย 

๖.๑.๖ กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ 
๑) ระดับผู้บริหาร กำหนดนโยบายและผลักดันกิจกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
๒) ระดับผู้ปฏิบัติการ ที่มีครัวเรือนในความรับผิดชอบ ปลูกผักสวนครัว

เกินร้อยละ ๙๐ 
๓) ระดับชุมชน ที่มีครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเกินร้อยละ ๙๐  

๖.๒ การดำเนินการระยะที่ ๒ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัว
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน 

๖.๒.๑ กิจกรรมความต่อเนื่องคือพลัง 
ส่งเสริมการปลูกพืชผักที่ปลูกอยู่แล้วให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลูก

พืชผักเพ่ิมเติม ดังนี้   
๑) จัดตั้งหรือมอบหมายทีมขับเคลื่อน/ชุดปฏิบัติการหมู่บ้านรวบรวม/

จัดหาเมล็ดพันธุ์ ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องตามสมควร ทั้งนี้ให้เป็นการพ่ึงตนเองของครัวเรือนและชุมชน  
๒) ปลูกพืชผักที่ตนเองเลือก อย่างน้อย ๑๐ ชนิด เน้นพืชผักที่ใช้ใน

ชีวิตประจำวัน เช่น กล้วย มะนาว มะละกอ ขิง ข่า เป็นต้น เลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์ตามสภาพพื้นที่ 
เพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีน   

๖.๒.๒ กิจกรรมทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม 
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มปลูกพืชผักประจำครัวเรือนเพื่อบริหาร

จัดการผลผลิตส่วนเกินให้มีมูลค่าเพ่ิม โดยพัฒนากรร่วมกับทีมปฏิบัติการดำเนินการให้ความรู้การ
ดูแลพืชผัก และปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เชิญชวนรวมกลุ่มและปลูกพืชผักร่วมกัน  รวมผลผลิต
ประเภทเดียวกันและนำไปจำหน่าย แปรรูปผลผลิตพืชผักส่วนเกินให้เป็นสินค้า พัฒนากลุ่ม  
สู่กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม) จำกัด 

๖.๒.๓ กิจกรรมชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การปลูกพืชผัก มุ่งเน้นให้ประชาชนได้บริโภคผักปลอดภัยไร้สารเคมี

และยากำจัดศัตรูพืช จึงต้องสร้างจิตวิญญาณรักสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนสีเขียว โดยสนับสนุนให้อาสา
พัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประสานการทำงานกับอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันแบบเครือข่าย และเป็นกลไกในการขับเคลื่อน  
ดังนี้ จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยใช้ขยะในครัวเรือนทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริม “ใช้น้อย 
ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่”  ใช้วัสดุเหลือใช้ในบ้าน เป็นอุปกรณ์ปลูกผัก จัดตั้งธนาคารขยะ คัดแยกและขาย 
ให้เป็นเงินทุนสำหรับดำเนินกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ 

๖.๒.๔ กิจกรรมจากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม 
เมื่อการปลูกผักและการบริโภคผักปลอดภัยเป็นวิถีชีวิต จึงต้องส่งเสริม

ให้เกิดนวัตกรรมที่เกี ่ยวข้องกับอาหาร ได้แก่ คิดค้นเมนูอาหารรักษ์สุขภาพ อาหารรักษ์โลก  
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โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง สถาบันการศึกษาท้องถิ่น จัดตลาดนัดสีเขียวเพื่อจำหน่ายผัก
ปลอดภัยไร้สารเคมี และผลิตภัณฑ์/เมนูอาหารรักษ์สุขภาพ อาหารรักษ์โลก โดยร่วมกับ OTOP 
Trader บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารและของใช้ต่าง ๆ เช่น อาหารรักษ์สุขภาพ อาหารรักษ์โลก ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

๖.๒.๕ กิจกรรมชุมชนเกื้อกูล เพ่ิมพูนสามัคคี วิถีพอเพียง 
เพ่ือให้ชุมชนสามารถดูแล ช่วยเหลือ และแบ่งปัน เกิดเป็นชุมชนเกื้อกูล 

โดยจัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ รวบรวม คัดเลือก แลกเปลี่ยนและแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ระหว่างกัน 
ตลอดจนจัดตั้งเป็นศูนย์พันธุ์พืช และศูนย์สมุนไพร ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ช่วยเหลือแบ่งปันผลผลิตให้
ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ เด็ก สตรี คนยากจน ผู้ประสบภัยพิบัติ 

๖.๓ การดำเนินการระยะที่ ๓ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน 
ปลูกผักสวนครัว เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร รอบ 2  

๖.๓.๑ กิจกรรมผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง 
๑) ขอความอนุเคราะห์และรณรงค์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้า

ส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และเจ้าหน้าที ่ส ังกัด  
กรมการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย คนละ 10 ชนิด  
เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน 

๒) สื่อสารสร้างการรับรู้ผ่านช่องทาง Social Media อย่างน้อยคนละ 
1 ช่องทาง เป็นประจำทุกเดือน ทั ้งนี ้ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์การปลูกผักสวนครัวของผู้บริหารระดับสูง (ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอำเภอ) ด้วย 

๖.๓.๒ กิจกรรมผู้นำต้องทำก่อน 
รณรงค์เชิญชวนให้ผู้นำชุมชน (อถล. อช. กพสม. ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ฯลฯ) 

กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่าง
ต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน และสื่อสารสร้างการรับรู้การปลูกผัก
สวนครัวผ่านช่องทาง Social Media อย่างน้อยคนละ 1 ช่องทาง เป็นประจำทุกเดือน 

๖.๓.๓ กิจกรรมนักพัฒนา ๓ ประสาน กลไกการขับเคลื่อน 
๑) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สร้างทีมนักพัฒนา 3 ประสานในระดับตำบล เพ่ือขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวอย่างต่ อเนื่อง 
ได้แก่ (๑) นักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (๒) พัฒนากร และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และ (๓) 
นักพัฒนาภาคประชาชน (อถล. อช. กพสม. ฯลฯ) 

๒) จัดทำแผนขับเคลื่อนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร” รอบ 2 

๓) จังหวัด/อำเภอ ติดตาม สนับสนุน การดำเนินการขับเคลื่อน
ของนักพัฒนา 3 ประสานในรูปแบบการนิเทศงานแบบกลุ่ม 
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๔) เผยแพร่การดำเนินงานผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์และกระตุ้น 
การรับรู้การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ทางระบบออนไลน์/ออฟไลน์ 

๕) รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 
๖.๓.๔ กิจกรรมทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน 

๑) รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว รวมทั้งเลี้ยงสัตว์/ประมง 
เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร 

๒) ส่งเสริมให้ครัวเรือนในชุมชนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน ระดับ
ตำบล (Community Lab Model for Quality of life : CLM) และระดับครัวเรือน (Household 
Lab Model for Quality of life : HLM)  

๓) รณรงค์คัดแยกขยะ ถังขยะเปียกลดโลกร้อนทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมัก
ชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อปรับปรุงดินและเพ่ิมผลผลิต 

๔) รณรงค์ ให้ทุกหมู ่บ ้ านสร้างคลั งอาหารชุมชนโดยใช้พื ้นที ่
สาธารณประโยชน์ (ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน/ถนนกินได้ ปลอดภัยไร้สารพิษ/ปลูกผักสวนครัวจาก  
ศาสนสถานสู่ชุมชน) 

๕) แลกเปลี่ยนผลผลิตและแบ่งปันให้ผู้ยากไร้ในชุมชน 
๖) จัดตั ้ งศูนย์ แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้า/อพ.สธ. /ต้ นไม้ 

ในพุทธประวัติหรือวรรณคดี/ต้นไม้ที่ใช้สำหรับย้อมสีผ้า 
๖.๓.๕ กิจกรรมทักษะชีวิตใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น 

๑) ถ่ายทอดวิถีปฏิบัติสู่ลูกหลานในครัวเรือน 
๒) ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นแหล่ง

เรียนรู้ในการปลูกผักสวนครัว รวมทั้งเลี้ยงสัตว์/ประมง เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
๖.๓.๖ กิจกรรมถอดรหัสการพัฒนา : ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในการสร้าง

ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 
๑) ประเมินผลความสำเร็จของโครงการและถอดบทเรียนการขับเคลื่อน

ในแต่ละตำบล/อำเภอ/จังหวัด  
๒) ประกวดคล ิปว ิด ี โอรณรงค ์การน ้อมนำแนวพระราชดำร ิ ของ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคง 
ทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร รอบ 2 

๒.๑) ประเภทพัฒนากร : คนละ 1 คลิป 
๒.๒) ประเภทผู้นำ/ผู้สนใจทั่วไป : คนละ 1 คลิป 
๒.๓) ประเภทบุคลากร อปท. : อปท. ละ 1 คลิป 
๒.๔) ประเภทศาสนสถานและสถานศึกษา : สถานที่ละ ๑ คลิป   
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๓) มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 6 ประเภท ได้แก่  
๓.1) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
๓.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice) 
๓.3) หมู่บ้านที่มีความมั่นคงทางอาหารที่เกิดความเปลี่ยนแปลง 
๓.4) ผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอฯ ประเภทต่าง ๆ  
๓.5) บ้านพักข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน  
๓.6) ผู้นำทางศาสนา          

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
8. การดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- หนังสือสั่งการ/เอกสารที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 
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กองทุนแม่ของแผ่นดิน  
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)  

เมื่อปี พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยจัดสรรเป็น “เงินขวัญถุงพระราชทาน” สำหรับ
จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาท และพระราชทานเงินกองทุนแม่ฯ 
ครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 672 กองทุน ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้รับผิดชอบดำเนินงานเสริมสร้างความ
เข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่าง
ยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านให้พ่ึงพาตนเองบนพ้ืนฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ และต่อยอด
ไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

องค์ประกอบของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เงินขวัญถุงพระราชทาน 
แห่งละ 8,000 บาท (เป็นเงินขวัญถุงในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยไม่ใช้จ่ายให้หมดไป)  ส่วนที่ 2 ทุน
ศรัทธา เป็นเงินที่ราษฎรร่วมกันบริจาคอย่างต่อเนื่องด้วยพลังความศรัทธา สมทบเข้ากองทุนแม่ฯ  
ส่วนที่ 3 ทุนปัญญา เป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้านและชุมชนคิดค้นขึ้นด้วยภูมิปัญญาของตนเองในการ
ระดมทุนเพื่อขยายกองทุน ให้กองทุนมีการงอกเงยขึ ้น จนสามารถนำไปใช้จ่ายเพื ่อการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอต่อไป 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งการ ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/
ระเบียบ/คำสั่ง ที่เก่ียวข้อง 

๒.๑.๑ คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/
๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นท่ี  

ข้อ ๒ จัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดระดับพื้นที่ (๒.๑) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด เรียกโดยย่อว่า 
ศอ.ปส.จ. เป็นกลไกบูรณาการการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัด 

ข้อ ๓ ให้ผู้อำนวยการ ศอ.ปส. ระดับพื้นที่ ... มีอำนาจในการปรับปรุง
องค์ประกอบ การมอบหมายหน้าที ่ความรับผิดชอบให้ รองผู ้อำนวยการ กรรมการ เลขานุการ  
และการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอำนาจหน้าที่ 

ข้อ ๔ ให้ผู้อำนวยการ ศอ.ปส. ระดับพื้นที่ ...  มีอำนาจหน้าที่ในการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายให้หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๒.๑.๒ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด  (ศอ.ปส.จ.) 
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 
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(ศอ.ปส.จ.) มีอำนาจหน้าที ่ตามที ่ระบุในผนวก ก แนบท้ายคำสั ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้ 

๑) จัดวางระบบข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด ติดตามและประเมิน
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดและปัญหาที่เก่ียวเนื่อง 

๒) จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที ่จังหวัด รองรับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ที่กำหนดขึ้น โดยร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน หรือองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

๓) สั่งการหรือมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด 
ดำเนินการในลักษณะบูรณาการ ทั้งแผนงาน งบประมาณ และการปฏิบัติ เพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

๔) อำนวยการ ประสานงาน เร ่ งร ัด ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัด ของส่วนราชการ หน่วยงาน
ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง 

๕) จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ และจัดให้มีการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในชุมชนอย่างเพียงพอ 

๖) กำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดชุดเฉพาะกิจ
เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป้าหมายหรือเสริมการปฏิบัติงานตามที่ได้รับการร้องขอ 

๗) ประสานการปฏิบัติกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 
ตำรวจภูธรภาค และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้บังเกิดผลในการปราบปราม 
สืบสวน ขยายผล ตรวจยึดทรัพย์สิน และทำลายเครือข่ายของยาเสพติด 

๘) จัดชุดสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือคำร้องเรียนของประชาชน 
และให้มีผลการปฏิบัติอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

๙) เสนอผู้มีอำนาจหน้าที่หรือผู้อำนวยการ ศอ.ปส. ในการพิจารณาให้คุณ 
ให้โทษ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่รับผิดชอบและท่ีเกี่ยวข้อง 

๑๐) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่จังหวัด และให้คำแนะนำแก่องค์กร หน่วยงานเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบการดำเนินงาน 

๑๑) จัดทำและส่งเสริม สนับสนุน แนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล 

๑๒) ให้ ผอ.ศอ.ปส.จ. มีอำนาจในการมอบหมายหน้าที่และจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับและทุกแบบในพื้นที่ของจังหวัด เพื่ออำนวยการ 
สนับสนุนหรือร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ชุมชนเมือง และหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตชนบท 

๑๓) รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่
รับผิดชอบให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติทราบทุกระยะ 

๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามท่ีได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
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๒.๑.๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑) ส ั ่ งการและดำเน ินการจ ัดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ า ง  การทำสัญญาและ
หลักประกัน การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุทุกกรณี เต็มวงเงินที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมีอำนาจ 
รวมถึงการอื่นใด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจตามความข้างต้น ให้แก่
นายอำเภอต่อไปได ้

๒.๑.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖  
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ 

- การอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช ้จ ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ (ยกเว้นรายการ
ลำดับที่ ๑๗, ๒๖, ๒๗ ของหนังสือกระทรวงการคลังฉบับนี้) 

๒.๑.๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กำหนด
เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า ในกรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ข้อ ๘ วรรคสอง 

๒.๑.๖ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเง ินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

- การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างในสังกัด ตามข้อ ๕ 

๒.๑.๗ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๑) การอนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการเป็น  
ผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น (ข้อ ๘) 

๒) ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร กรณี
จำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์พิเศษ  เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรม
ตามโครงการหรือหลักสูตรที่กำหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กำหนด  
ในข้อ ๑๔ (๒) (ก) หรือ (ข) ก็ได้ ทั้งนี้ตามข้อ ๑๔ (๒) (ค) 

๓) การพิจารณาอนุมัต ิในการเบิกจ่ายค่าใช ้จ ่ายการจัดงานตาม
แผนงาน/โครงการตามภารกิจปกติ หรือตามนโยบายของทางราชการ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่
จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ตามข้อ ๒๙ 
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๒.๑.๘ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดี 

- มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณ
แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตามข้อ ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘ และ ๒๙ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๘ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ความเห็นชอบในกรณีที่ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดมอบอำนาจต่อให้พัฒนาการจังหวัด ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการในการบริหารงบประมาณ
ตามอำนาจที่ได้รับมอบดังกล่าวไปในเรื่องใด ขอให้รายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบภายในกำหนด 
๗ วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วด้วย 

๒.๑.๙ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๗๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

- มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติและการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเรื่อง  
ซึ่งกฎหมายมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ (ตามข้อ ๒.๑.๓ - ๒.๑.๗) 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อน

การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง   
ตามข้อ ๒.๑ และตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 

2.3 หน้าที่สนับสนุน  
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อน

การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง  
ตามข้อ ๒.๑ และตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 

3. ข้อพึงระวัง 
สั่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของ

แผ่นดิน ให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด รวมถึงสอดคล้อง
กับบริบท สภาพพื้นที่ และสถานการณ์ปัจจุบันเร่งด่วน อาทิ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นต้น  

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนา

ชุมชนอำเภอ รวมถึงภาคีการพัฒนาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคีภาครัฐ ภาคีภาควิชาการ ภาคี
ภาคศาสนา ภาคีภาคประชาชน ภาคีภาคประชาสังคม ภาคีภาคเอกชน และภาคีภาคสื่อสารมวลชน 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : สำนักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 

เบอร์ติดต่อ : 0 2143 8903 
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5. กลไกการดำเนินงาน 
ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื ่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภายใต้กลไกศูนย์

อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ 
๕.๑ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) โดยมีผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) 
๕.๒ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) โดยมี

นายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนยป์ฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) 

6. ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
๖.1 ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับหมู่บ้าน) 

๖.1.1 กรมการพัฒนาชุมชนจัดทำคู่มือการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
๖.1.2 จังหวัด โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด 

กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมระดับจังหวัด 
๖.1.3 อำเภอ โดยคณะกรรมการขับเคลื ่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอ 

กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมระดับอำเภอ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับอำเภอเป็นคณะดำเนินการสนับสนุน และจัดชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

๖.1.4 ชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินใช้แบบตรวจสุขภาพ
กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดระดับสุขภาพ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามแนวทาง ดังนี้ 

1) การเลือกกลุ ่มบุคคลในการให้ข้อมูลการดำเนินงานกองทุนแม่  
ของแผ่นดิน ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีบทบาทในการดำเนินงานของ
กองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านนั้น ๆ เช่น ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
สมาชิกกองทุน ผู้เคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุน รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก เพื่อร่วมกันให้
ข้อมลูตามประเด็นคำถามในแบบตรวจสุขภาพท่ีจัดทำไว้ 

2) ชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชี ้แจงความ
เป็นมา แนวคิดของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และวัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

3) ช ุดปฏิบัต ิการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินใช้ว ิธ ีการ
สัมภาษณ์กลุ่มตามประเด็นคำถามในแบบตรวจสุขภาพที่สร้างเอาไว้ทีละข้อ และให้ขอตรวจเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย 

4) ชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจตามประเด็นคำถามรายข้อจากผู้ให้ข้อมูล (หลังการสัมภาษณ์) เพื่อยืนยันความรู้  
ความเข้าใจและผลการประเมินการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

หมายเหตุ: การจัดระดับสุขภาพกองทุนแม่ฯ จัดเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
ระดับ A : มีระบบเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่

ของแผ่นดินได ้
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ระดับ B : มีระบบเฝ้าระวัง หากได้รับการพัฒนาศักยภาพจะเป็น
ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้ 

ระดับ C : ต้องมีการปรับปรุง 
5) รายงานผลการประเมินการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ตามลำดับชั้นการรายงาน ต่อไป 
๖.2 ส่งเสริมและพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยใช้ 10 ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

๖.2.1 ทำความเข้าใจโครงการทุกครัวเรือน 
๖.2.2 จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
๖.2.3 รับสมัครครัวเรือนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
๖.2.4 จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง 
๖.2.5 ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด 
๖.2.6 จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๖.2.7 ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี (กรณีมีผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ต้องสงสัย) 
๖.2.8 ทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน (อย่างต่อเนื่อง) 
๖.2.9 การรับรองครัวเรือนปลอดภัย 
๖.2.10 การรักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง 

๖.3 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
๖.3.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอจัด

ให้มีการประชาคมเผยแพร่ความคิด วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของศูนย์เรียนรู้ฯ แก่คณะกรรมการ
กองทุนแม่ของแผ่นดินทุกกองทุน 

๖.3.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอร่วมกับ
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที ่มีผลการ
ดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์
เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ทั้งนี้ ให้พิจารณาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีศูนย์
เรียนรู้ชุมชนอยู่แล้วเป็นลำดับแรก 

๖ .3.3 สร ้างความร ู ้ความเข ้าใจด ้านการบร ิหารจ ัดการศ ูนย ์ เร ียนรู้ฯ  
กับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับอำเภอ 

๖.3.4 จัดทำระเบียบศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน วางแผนดำเนินการ
พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

๖.3.5 ดำเนินการพัฒนาตามแผนที ่กำหนด ทั ้งนี ้  อาจดำเนินกิจกรรม 
ในลักษณะเชื่อมโยงกับการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่นำไปสู่หมู่บ้านปลอดภัยจาก
ยาเสพติด อย่างน้อย 5 กิจกรรมต่อหมู่บ้าน จากกิจกรรมทางเลือกต่าง ๆ อาทิ  

1) ขยายผลรับสมัครสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
2) ทอดผ้าป่า/จัดหาทุนเพิ่มให้กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
3) รับรอง/ขยายผลครัวเรือนปลอดยาเสพติด 
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4) จัดสวัสดิการให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน เช่น เด็กแรกเกิด 
เจ็บป่วย เสียชีวิต ทุนการศึกษา เป็นต้น 

5) ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
6) Mobile Unit ในชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ

กองทุนแม่ของแผ่นดินและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7) จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันสำคัญ

ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ เป็นต้น 
8) สนับสนุนกิจกรรม To Be Number One 
9) สนับสนุนการส่งผู้ติดยาเสพติดเข้าค่ายบำบัด ทั้งแบบสมัครใจ

บำบัดและบังคับบำบัด 
10) สนับสนุนอาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด 

๖.4 คัดเลือกหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และส่งเสริมการจัดตั้งต้นกล้า
กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยใช้ 10 ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

๖.4.1 คัดเลือกพ้ืนที่จากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นลำดับแรก และ
หมู่บ้านที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ประเมินต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 12 ข้อ ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

๖.4.2 ขยายความคิด 
1) ทำความเข้าใจโครงการทุกครัวเรือน 
2) จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
3) รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ 

๖.4.3 พิชิตปัญหายาเสพติด 
1) จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง 
2) ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด 
3) จัดตั้งกองทุนยาเสพติด 
4) ประชาคมคัดแยกดว้ยสันติวิธี (กรณีมีผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ต้องสงสัย) 

๖.4.4 รักษาชีวิตชุมชนเข้มแข็ง 
1) จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน 
2) รับรองครัวเรือนปลอดภัย 
3) รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง 

๖.5 ประเมินต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามเกณฑ์คัดเลือกหมู่บ้าน (เกณฑ์ ป.ป.ส.) ดังนี้ 
๖.5.1 ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
๖.5.2 สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม  

ที่จัดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน 
๖.5.3 ประชุมหารือในหมู่บ้าน/ชุมชนในเรื่องยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอ 
๖.5.4 มีกิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน ดำเนินการโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง 
๖.5.5 มีมาตรการทางส ังคมในเรื ่องยาเสพติด ประกาศเป็นสาธารณะ 

และบังคับใช้อย่างจริงจัง 
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๖.5.6 มีกลไกการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุ มชนอย่างเป็น
ระบบและมีการมอบหมายภารกิจที่ชัดเจน โดยมีการบันทึกผลการเฝ้าระวังเป็นลายลักษณ์อักษร 

๖.5.7 มีการค้นหาปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเองอยู่เสมอ ยอมรับผล/ไม่ปิดบัง 
๖.5.8 มีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพ้ืนที่ 
๖.5.9 มีประชามติของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เห็นชอบต่อการเข้าร่วมเป็น

หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
๖.5.10 มีการจัดตั้งกองทุนยาเสพติดรองรับกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
๖.5.11 มีการบูรณาการอย่างเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรชุมชนต่าง ๆ  
๖.5.12 มีกิจกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสม่ำเสมอ 
หมายเหตุ : 

- หมู ่บ้านที ่ได้ร ับการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์บังคับ 4 ข้อ ได้แก่  
ข้อ ๖.๕.7 - ๖.๕.10 และข้ออ่ืน ๆ อีก 3 ข้อขึ้นไป 

- เมื ่อผ่านและได้ร ับพระราชทานเงินขวัญถุงแล้ว ต้นกล้ากองทุนแม่  
ของแผ่นดินเปลี่ยนเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

๖.6 เตรียมความพร้อมต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้ารับเงินพระราชทาน 

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
8. การดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(๑) คู่มือการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
(๒) คู่มือวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน 



 

190 
 

(๓) คำสั ่งกรมการพัฒนาชุมชน ที ่ ๑๐๑๐/๒๕๖๒ สั ่ง ณ วันที ่ ๒๘ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดี  

(๔) คำสั ่ งกรมการพัฒนาชุมชน ที ่  ๕๗๘/๒๕๖๐ สั ่ ง ณ วันที ่  ๗ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  

(๕) พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๗) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  

(๘) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๙) หนังส ือกระทรวงการคล ัง ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงว ันที่   
๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ 

(๑๐)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
เอกสารลำดบัที่ (๑) 

 
เอกสารลำดบัที่ (๒) 

 
เอกสารลำดบัที่ (๓) 

 
เอกสารลำดบัที่ (๔) 

 
เอกสารลำดบัที่ (๕) 

 
เอกสารลำดบัที่ (๖) 

 
เอกสารลำดบัที่ (๗) 

 
เอกสารลำดบัที่ (๘) 

 
เอกสารลำดบัที่ (๙) 

 
เอกสารลำดบัที่ (๑๐) 
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ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป) 

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบแนวทางการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 150 ,000 ล้านบาท  
โดยมีแนวทางการจัดทำ 3 แนวทาง ได้แก่ 1) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน 2) พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  
และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น และ 3) ปฏิรูป
โครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั ้งระบบ ควบคู ่การสร้างมูลค่าเพิ ่มส ินค้าทางการเกษตร  
และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ 

รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื ่อมล้ำของสังคมที ่ม ุ ่ ง เน้นการสร้างรายไ ด้   
ความเจริญและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ดำเนินการร่วมกับภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่เริ่ม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับประเทศ คือ 
คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) เป็นผู้ขับเคลื่อน และมอบหมาย
ให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมการดำเนินงาน OTOP จนถึงปัจจุบัน 
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะสนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาดที่
หลากหลายเพื่อให้ขายได้ มุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า
ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้ ต้องออกไปขายสินค้าตามที่ต่าง ๆ ไม่มี
ความสุข รายได้ไปตกอยู่แก่ผู้ประกอบการคนเดียว หรือบางกลุ่มเล็ก ไม่กระจายถึงประชาชนกลุ่ม
ใหญ่ในชุมชนอย่างแท้จริง  ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ไม่ประสบผลสัมฤทธิ ์
เท่าที่ควร กอปรกับรายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสหลักของประเทศ ส่วนใหญ่ตกไปอยู่ใน
กลุ่มทุนเอกชน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างร้านใหญ่ ๆ กรุ๊ปทัวร์ ไม่ลงไปถึงฐานรากเช่นเดียวกัน 

ดังนั้น จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจาก
ชุมชนเพียงด้านเดียว สู ่การเพิ ่มชองทางสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand-driven Local 
Economy) โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน โดยใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิด
สร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์
ออกไปขายนอกชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้า  
และบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอ
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับ
คนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) และเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง 
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2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ  

ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งการ ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/
ระเบียบ/คำสั่ง ที่เก่ียวข้อง 

๒.๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑) สั่งการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญาและหลักประกัน 
การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุทุกกรณี เต็มวงเงินที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมีอำนาจ รวมถึง
การอ่ืนใด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจตามความข้างต้น ให้แก่
นายอำเภอต่อไปได ้

๒.๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ 
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ 

- การอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช ้จ ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ (ยกเว้นรายการ
ลำดับที่ ๑๗, ๒๖, ๒๗ ของหนังสือกระทรวงการคลังฉบับนี้) 

๒.๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กำหนด
เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า ในกรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ข้อ ๘ วรรคสอง 

๒.๑.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเง ินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

- การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างในสังกัด ตามข้อ ๕ 

๒.๑.๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๑) การอนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการเป็นผู้
จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น (ข้อ ๘) 

๒) ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร กรณี
จำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์พิเศษ  เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรม
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ตามโครงการหรือหลักสูตรที่กำหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กำหนด  
ในข้อ ๑๔ (๒) (ก) หรือ (ข) ก็ได้ ทั้งนี้ตามข้อ ๑๔ (๒) (ค) 

๓) การพิจารณาอนุมัต ิในการเบิกจ่ายค่าใช ้จ ่ายการจัดงานตาม
แผนงาน/โครงการตามภารกิจปกติ หรือตามนโยบายของทางราชการ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่าย
จริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ตามข้อ ๒๙ 

๒.๑.๖ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดี 

- มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณ
แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตามข้อ ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘ และ ๒๙ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๘ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ความเห็นชอบในกรณีที่ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดมอบอำนาจต่อให้พัฒนาการจังหวัด ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการในการบริหารงบประมาณ
ตามอำนาจที่ได้รับมอบดังกล่าวไปในเรื่องใด ขอให้รายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบภายในกำหนด 
๗ วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วด้วย 

๒.๑.๗ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๗๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

- มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติและการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเรื่องซึ่ง
กฎหมายมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ (ตามข้อ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๕) 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม  
ผู ้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/
ระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๒.๑ และตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนา
ชุมชนกำหนด 

2.3 หน้าที่สนับสนุน  
ผู ้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/
ระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๒.๑ และตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนา
ชุมชนกำหนด 

3. ข้อพึงระวัง 
๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท่องเที ่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอแนะของ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๓.๑.๑ สำรวจและประเมินผลหมู่บ้าน/ชุมชนในกลุ่มที่มีศักยภาพเพียงพอ 

ในการเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในรายละเอียดของกิจกรรมในกระบวนงานต่าง ๆ 
ที่ได้ดำเนินการไปแล้วเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน ว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมแล้วหรือไม่ อย่างไร  
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เพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญ และวางแผนในการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด ให้เหมาะสมกับ
สภาพข้อเท็จจริงและความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป 

๓.๑.๒ กำหนดนโยบายและแผนในการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด
หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีศักยภาพในการเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ต้องให้ความสำคัญ
กับโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยต่าง ๆ ที่จำเป็นในการรองรับนักท่องเที่ยว เช่น เส้นทางคมนาคม 
ป้ายสัญลักษณ์ ที่จอดรถ ห้องน้ำ ความปลอดภัย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้ใกล้เคียงกับเกณฑ์การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย จัดทำโดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ รวมถึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนให้แก่ประชาชนเจ้าของพ้ืนที่ โดยพิจารณาให้มีการประสาน
กับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีหน้าที่และอำนาจโดยตรง มีศักยภาพ มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาร่วมดำเนินการตามความเหมาะสม 

๓.๑.๓ สั่งการและกำชับให้เจ้าหน้าที่ในทุกระดับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ต้องให้ความสำคัญต่อการค้นหาทุนชุมชนที่มีความโดดเด่น  
เป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริง เพื่อนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื่อมโยงกับสินค้าด้านการท่องเที่ยวที่มี
ความแตกต่าง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ ให้หลีกเลี่ยงวิธีการที่มีลักษณะของ
การเหมารวม ไม่คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ 

๓.๑.๔ กำหนดรูปแบบและวิธีการในการดำเนินการกับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยู่
ในกลุ่มที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มุ่งเน้นการ
พัฒนาในด้านอื่นที่มีความเหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริง ศักยภาพ ความพร้อม และความต้องการที่
แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และพิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยพิจารณานำกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถีที่ดำเนินงานไว้ในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่า ทั้งนี้ ต้องมีการสื่อสารกับแต่ละ
หมู่บ้าน/ชุมชน ถึงเหตุผล ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการพัฒนาและส่งเสริม เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจที่ดรีะหว่างกรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

๓.๑.๕ สั่งการและกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค มีการสำรวจ ตรวจสอบ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้
ดำเนินการไว้ เช่น แอปพลิเคชัน แอ่งเล็ก เช็คอิน เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันอ่ืนที่ดำเนินการโดย
จังหวัดต่าง ๆ ให้มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง มีการปรับปรุง พัฒนาข้อมูลในการนำเสนอให้มีความ
เป็นปัจจุบัน ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้คำนึงถึงสภาพความพร้อม 
ความเหมาะสมของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายที่จะต้องมีศักยภาพของการเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถีท่ีมีจุดขาย มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์อย่างแท้จริง 

๓.๑.๖ ให้หน่วยงานในพื้นท่ี ติดตามและประเมินผลหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละแห่ง และรายงานให้กรมการ
พัฒนาชุมชนทราบอย่างต่อเนื ่อง และนำไปพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์เพื ่อพัฒนาให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
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๓.๒ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามการจัดประเภทชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

๓.๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที ่ยวดาวเด่น (Attractive: A) 
หมายถึง ชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว มีความสามารถในการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง มีการกำหนดแผนและทิศทางการพัฒนา มีสิ่งอำนวยความสะดวก และมี
สินค้าและบริการที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว 

1) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ กระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

2) ส่งเสริมให้ชุมชนเข้าสู ่ช่องทางการตลาดออนไลน์ แพลตฟอร์ม  
และแอพพลิเคชั่น 

3) ส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที ่ยว ได้แก่ แพ็คเกจทัวร์ 
โปรแกรมการท่องเที่ยว 

4) บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีด ้านการตลาด เช่น  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/จังหวัด สมาคมด้านการ
ท่องเที่ยว สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นต้น 

5) ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้
หลักการและแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที ่ยวดาวรุ ่ง (Brighten Star: B) 
หมายถึง ชุมชนที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว สามารถพัฒนาต่อยอด ยกระดับให้เป็นชุมชน
ท่องเที่ยวที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว 

1) วิเคราะห์ศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านศักยภาพ
ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ด้านความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านสินค้าและบริการ  
โดยแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนนำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนและแนวทางในการพัฒนายกระดับชุมชน
ท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว 

2) เพิ ่มประสิทธ ิภาพการบร ิหารจ ัดการด้านการท่องเที่ ยว โดยมี
กรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยว กลุ่ม/องค์กรที่ร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวให้เป็นไป
ตามแนวทางและทิศทางท่ีกำหนด รวมทั้งสร้างความยั่งยืนของชุมชนท่องเที่ยว 

3) ยกระดับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัย 
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 

4) พัฒนาก ิจกรรมการท่องเท ี ่ ยวและบริการ แพ็คเกจท ั ว ร ์   
และโปรแกรมการท่องเที่ยว ให้มีความหลากหลายและดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 

5) ส่งเสริมการตลาด มุ ่งเน้นกลุ ่มเป้าหมายนักท่องเที ่ยวที ่สอดคล้อง 
กับอัตลักษณแ์ละความดึงดูดด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน/ชุมชน 

๓.๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนโดดเด่นเฉพาะด้าน (Case Study: C) 
หมายถึง ชุมชนที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย แต่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 
ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
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1) จำแนกความโดดเด่นแต่ละด้าน เพื ่อให้สามารถพัฒนาไปสู ่ 
แหล่งเรียนรู ้ที ่มีกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู ้ที ่เหมาะสม สอดคล้องกับเนื ้อหาองค์ความรู้  
และตัวอย่างความสำเร็จของหมู่บ้าน/ชุมชน 

2) พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการรองรับการศึกษาดูงาน โดยสามารถ
บริหารจัดการสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน และอาจมีรายได้เสริม  
จากสินค้าและบริการที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

3) ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่ เกี ่ ยวข้อง เช่น  บริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีภารกิจ
เฉพาะด้านในการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ เช่น แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์/เกษตร
ปลอดภัย การบริหารจัดการกองทุนชุมชน เป็นต้น 

๓.๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนสินค้า OTOP (Delivery Product: D) 
หมายถึง ชุมชนมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย และไม่ได้มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน
ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 

1) พัฒนาตามแนวทางกระบวนการ OTOP ได้แก่ พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด เชื่อมโยง 
กับ OTOP Mobile, OTOP Online, ตลาดประชารัฐ 

2) ใช้หลักการพื้นฐานตามแนวคิด OTOP คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สู่สากล การพ่ึงพาตนเองและความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ ใช้ภูมิปัญญาและวัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพและรายได้ 

3) ใช้กระบวนการชุมชนในการพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้หมู่บ้าน/ชุมชนพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงาน

พัฒนาชุมชนอำเภอ รวมถึงภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคีภาครัฐ ภาคีภาควิชาการ 
ภาคีภาคศาสนา ภาคีภาคประชาชน ภาคีภาคประชาสังคม ภาคีภาคเอกชน และภาคีภาค
สื่อสารมวลชน 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : สำนักส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 

เบอร์ติดต่อ : 0 2141 6057 

5. กลไกการดำเนินงาน 
๕.1 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว อาท ิ

๕.๑.๑ ประสานความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ลงพื ้นที่สำรวจชุมชนท่องเที ่ยว OTOP นวัตวิถี เพื ่อพัฒนาเชื ่อมโยงกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที ่ยว 
แห่งประเทศไทย และการตลาดภาคธุรกิจการท่องเที่ยว 
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๕.๑.๒ ประสานความร่วมมือกับมูลนิธ ิส ัมมาชีพ สนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนแก่ผู้นำและผู้ประกอบการชุมชน เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาชุมชนด้านภูมิทัศน์ และการพัฒนาสินค้าชุมชนให้สอดคล้องกับ  
อัตลักษณ์ท้องถิน่ 

๕.2 ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชน
ท่องเที่ยว อาท ิ

๕.๒.๑ สร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวโดยใช้กระบวนการขับเคลื่อน
งานด้านการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ กำหนดให้มีการสร้าง
ความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถยกระดับสู่การจำหน่ายได้ ตามแนวคิดการจัดนิทรรศการแบบกระจาย
ที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติ (Decentralized Hands – On Program Exhibition : D – HOPE) ที่ได้รับมาจาก
ประเทศญี่ปุ่น 

๕.๒.๒ สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านภูมิปัญญา
การนวดแผนโบราณ โดยกรมการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมัง-
คลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการนวดแผนไทยใน
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สตรีไทย 
ให้มีอาชีพ มีทางเลือก มีรายได้ สามารถทำงานอยู่ในหมู่บ้าน รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์และยกระดับ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านภูมิปัญญาการนวดแผนโบราณ ให้เป็นที่รู้จัก ผ่านช่องทางและ
เครือข่ายความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย โดยร่วมกันส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการขายสินค้าและบริการ 
และการเข้าไปจัดกิจกรรมการนวดแผนโบราณในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่เน้นสร้าง
ความยั่งยืน และมุ่งให้ชุมชนพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาและ
ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนโบราณ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เน้นคุณภาพ มาตรฐาน และ
ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน 

๕.3 ส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยว อาทิ 
๕.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยพิจารณาคัดเลือกและประสานชุมชน

ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประเภทชุมชนท่องเที่ยวดาวเด่น (Attractive) ชุมชนท่องเที่ยวดาวรุ่ง 
(Brighten Star) เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ ประเพณี วัฒนธรรม สินค้า OTOP และกิจกรรมบริการ/
โปรแกรมทัวร์ด้านการท่องเที่ยว ในวาระสำคัญต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 
การเจรจาทางธุรกิจ และส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

๕.๓.๒ ส่งเสริมให้ชุมชนท่องเที ่ยว OTOP นวัตวิถี ประเภทชุมชนโดดเด่น
เฉพาะด้าน (Case Study) พัฒนาความเป็นเลิศด้านการเป็นแหล่งศึกษาดูงานเฉพาะด้าน เช่น แหล่ง
ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย  เป็นต้น 
รวมถึงประสานงานกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ขับเคลื่อน
โครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนให้ บริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ประสานผู้ผลิต ผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยว OTOP 
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นวัตวิถี ประเภทชุมชนโดดเด่นเฉพาะด้าน (Case Study) ที่มีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์/เกษตรปลอดภัย ในการรับซื้อวัตถุดิบและสินค้าเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย เพ่ือจัดส่งให้
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และขยายผลไปสู่สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ
ด้านที่พักและร้านอาหารต่อไป 

๕.๓.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP 
Mobile) โดยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 – 3 ดาว กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม 
D) และผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประเภทชุมชนสินค้า OTOP (Delivery 
Product) ให้เกิดการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก และสามารถจำหน่าย
ได้ตามแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ หรือสถานที่อ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 

๕.๓.๔ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ผ่านการตลาดออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว 

๕.๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ให้จังหวัด/อำเภอ เป็นหน่วยงานในการแก้ไข 
ปรับปรุง ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีไทย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลกิจกรรมบริการ ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๖.๑ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

๖.๑.๑ เตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
๖.๑.๒ พัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
๖.๑.๓ จัดทำแผนธุรกิจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
๖.๑.๔ สร้างนักเล่าเรื่องชุมชน 
๖.๑.๕ สร้างทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

๖.๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 
๖.๒.๑ พัฒนาศักยภาพด้านกายภาพ/สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
๖.๒.๒ ส่งเสริม/พัฒนาเสน่ห์ ประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ชุมชน 

๖.๓ พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
๖.๓.๑ พัฒนาผู้ประกอบการชุมชน 
๖.๓.๒ พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

1) ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และการเพ่ิมมูลค่าเพ่ือการจำหน่าย 
2) ออกแบบของฝาก ของที่ระลึก เพ่ือการท่องเที่ยว 
3) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมและอาหารถิ่น 

๖.๓.๓ ออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
๖.๔ เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น 

๖.๔.๑ ออกแบบและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเป้าหมาย 
๖.๔.๒ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลัก - เมืองรอง 

๖.๕ ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว 
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๖.๕.๑ ประชาส ัมพ ันธ ์ช ุมชนท่องเท ี ่ยว OTOP นว ัตว ิถ ี  ด ้วยร ูปแบบ 
Online/Offline/Platform 

๖.๕.๒ เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
๖.๕.๓ จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 
๖.๕.๔ จัดแสดง/จำหน่ายสินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
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8. การดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๑) คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดี  
(๒) คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๗๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
(๓) พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
(๕) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ

ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  
(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ

ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๗) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที ่ส ุด ที ่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงวันที ่ ๑๖ 

กันยายน ๒๕๕๓ 
(๘) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

เอกสารลำดบัที่ (๑) เอกสารลำดบัที่ (๒) เอกสารลำดบัที่ (๓) เอกสารลำดบัที่ (๔) 

เอกสารลำดบัที่ (๕) เอกสารลำดบัที่ (๖) เอกสารลำดบัที่ (๗) เอกสารลำดบัที่ (๘) 
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การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยัง่ยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)  
รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทันการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาที่ยังดํารงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมี
ภูมิคุ้มกัน และมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งในระยะยาว รวมถึง
ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย การสร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางสังคมและลด
ความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างหลักประกันทางสังคมและลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้า เพื่อช่วยเหลือและ
พัฒนากลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มยากจนและกลุ่มด้อยโอกาส ให้มีความพร้อมและสามารถรองรับ
การเปลี ่ยนแปลงที ่เก ิดขึ ้นในสั งคมไทยอย่างยั ่งย ืน โดยการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  
ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ ่น มาร่วมขับเคลื ่อน และมีภาครัฐที ่นำนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและการ
ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคนเป็นปัจจัยแห่งความแห่งความสำเร็จพื้นฐาน 
ที่สำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติและทุกด้าน ไปสู่วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์
ชาติที่กำหนดให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

รัฐบาลมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 347/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียกโดยย่อว่า 
“ศจพ.” และแต่งตั้งคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน  
และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่กระทรวงมหาดไทย
จะได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม จึงให้กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาบูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัย ภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืน 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ  

ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งการตามคำสั่งคณะกรรมการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ๑/๒๕๖๔ 
สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วง
วัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ 

2.1.๑ จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ ทั้งนี้  
มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้ 
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(๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด เรียกโดยย่อว่า 
“ศจพ.จ.” เป็นกลไกอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั ่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัด โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) 
ซึ่งมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ตามผนวก ก. ของคำสั่งคณะกรรมการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ๑/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ 
๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ ได้ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 

เม ื ่อออกคำส ั ่ งจ ัดต ั ้ งศ ูนย ์อำนวยการฯ (ศจพ.จ.) และแต ่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการฯ (คจพ.จ.) แล้ว ให้รายงานผ่านระบบที่คณะกรรมการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) 
เห็นชอบ  

(๒) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ เรียกโดยย่อ
ว่า “ศจพ.อ.” เป็นกลไกอำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั ่ งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที ่อำเภอ โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์
อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) ซึ่งมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ตามผนวก ข. ของคำสั่งคณะกรรมการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง  
ที่ ๑/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่  ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ ได้ตาม
ความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 

เม ื ่อออกคำส ั ่ งจ ัดต ั ้ งศ ูนย ์อำนวยการฯ (ศจพ.อ.) และแต ่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการฯ (คจพ.อ.) แล้ว ให้รายงานผ่านระบบที่คณะกรรมการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) เห็นชอบ  

(๓) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่  เพื่อเป็น
กลไกปฏิบัติการในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ตามผนวก ค. ของคำสั่ง
คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ ๑/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบได้
ตามความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ 

เมื่อออกคำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่ งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ แล้ว  ให้รายงาน
ผ่านระบบที่คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) เห็นชอบ 
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หากมีการปรับปรุงองค์ประกอบของ ศจพ. ในทุกระดับ ให้รายงาน
ผ่านระบบที่ คจพ. เห็นชอบ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่มีการประกาศคำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ  

๒.1.2 คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ มีหน้าที่และอำนาจในการบริหารจัดการ
และเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในพื้นที่ โดยให้  
ทุกส่วนราชการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในทุกระดับ และทีมปฏิบัติการฯ  
โดยถือเป็นลำดับความเร่งด่วนสูงสุด 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม  
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุนการ

ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานที่ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
อย่างยั ่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และคณะกรรมการขจัดความยากจน  
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) กำหนด 

2.3 หน้าที่สนับสนุน  
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุนการ

ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานที่ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย  
อย่างยั ่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และคณะกรรมการขจัดความยากจน  
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) กำหนด 

3. ข้อพึงระวัง 
๓.๑ สั ่ งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื ่อนการดำเนินงาน  

ให้ เป็นไปตามที่ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) กำหนด ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความสอดคล้อง 
กับบริบท สภาพพื้นที่ และสถานการณ์ปัจจุบันเร่งด่วน อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นต้น 

๓.๒ พัฒนากระบวนการ/วิธีการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงบริบทพ้ืนที่ 

๓.๒.๑ ให้ระบุจำนวนและพิกัดคนจน (Classify) พร้อมทั้ งค้นหาและ
ตรวจสอบความต้องการในการพัฒนาของคนจน (Need) ที่ถูกต้อง ตรงเป้าหมาย และมีความชัดเจน 
ทั้งนี้ ให้มีการจำแนกประเภทของคนจนด้วยกระบวนการวิเคราะห์สาเหตุของความยากจน เพื่อให้
ทราบสาเหตุของความยากจนว่าเกิดจากสาเหตุใด รวมถึงคนยากจนรายนั้น ๆ มีศักยภาพในการพัฒนา
ตนเองได้หรือไม่ และต้องได้รับการพัฒนา/การสงเคราะห์จากหน่วยงานใด 

๓.๒.๒ จ ัดทำฐานข้อมูลคนจน (Database) และส่งต ่อข ้อมูลด ังกล ่าว 
ให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ 
เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจหน้าที่
ของหน่วยงาน 
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๓.๒.๓ พัฒนาคนจนโดยใช้แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ เช่น แผนตำบล/ชุมชน 
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นต้น โดยบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง 
ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

๓.๒.๔ จัดให้มีพี่เลี้ยง/ผู้รับผิดชอบ (ระดับจังหวัดและอำเภอ) ในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน  

๓.๒.๕ ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ตรงตามความต้องการของคนจน
และตรงตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน อาทิ 

๑) ปัญหาการไม่มีที่ดินทำกิน ให้ใช้กลไกคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) ในการแก้ปัญหา 

๒) ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ดำเนินการขุดสระและแก้ไขปัญหา 

๓) ปัญหาหนี้สิน ให้เสนอขอจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินของคนจน 

๓.๒.๖ ศึกษากระบวนการขจัดความยากจน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมาย/สั่งการบุคลากร ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการดำเนินงานขจัดความยากจน 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ :  

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รวมถึงภาคีการ
พัฒนาในพื้นที่ที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ ภาคีภาครัฐ ภาคีภาควิชาการ ภาคีภาคศาสนา ภาคีภาคประชาชน  
ภาคีภาคประชาสังคม ภาคีภาคเอกชน และภาคีภาคสื่อสารมวลชน 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน 

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 

5. กลไกการดำเนินงาน 
ส่งเสริมการพัฒนาผ่านกลไกการดำเนินงาน อาทิ กลไกการติดตามประเมินผล 

กลไกการจัดการความรู้ กลไกการสื่อสารสังคม เป็นต้น โดยบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)  
และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั ่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๖ .1 ใช ้ข ้อม ูลจากระบบการพ ัฒนาคนแบบช ี ้ เป ้า (Thai People Map and 

Analytics Platform: TPMAP) เป็นข้อมูลหลักในการดำเนินการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ 
รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย 
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๖.2 เติมเต็มข้อมูลในระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ให้ครอบคลุมประเด็น
การพัฒนาทุกมิติ และทุกพื้นที่ในประเทศ เพื่อให้มีข้อมูลและระบบที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือ  
ในการสนับสนุนการดำเนินการให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิด
ความยั่งยืน 

๖.3 ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน  
โดยใช้ระบบการพัฒนาคนแบบชี ้เป้า (TPMAP) ดำเนินการลงพื ้นที ่แก้ไขปัญหาความยากจน 
ในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายวิกฤตสามารถอยู่รอด
และดำรงชีพอยู่ 

๖.4 ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า 
(TPMAP) ผ่านการจัดทำมาตรการ แนวทาง แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ที่เหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที ่

๖.5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า 
(TPMAP) โดยรายงานผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระบบการ
พัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
และใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริง
ของกลุ่มเป้าหมายและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 

๖.6 พิจารณาองค์กร หน่วยงาน และทรัพยากร รวมทั ้งการดำเนินการด้าน
งบประมาณในการสนับสนุนและพัฒนาตามความเหมาะสม ทั้งในด้านการให้ความรู้ เทคโนโลยี และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในการเข้ามามีส่วนร่วม
และสนับสนุนการดำเนินงาน  
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7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
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8. การดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๑) คำสั ่ งสำนักนายกรัฐมนตรี  ที ่  347/2563 สั ่ ง  ณ วันที ่  ๓๐ ตุลาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื ่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั ่งยืน  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๒) คำสั ่งคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั ่งยืน  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ๑/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จัดตั้ง
ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ 

(๓) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคน 
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล 
 

เอกสารลำดบัที่ (๑) เอกสารลำดบัที่ (๒) เอกสารลำดบัที่ (๓) 
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โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)   
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)  

โครงการหนึ่ งตำบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์  หรือ One Tambon One Product 
(OTOP)  เป็นโครงการที่มุ ่งหวังให้คนในชุมชน ได้นำภูมิปัญญาที่มีอยู ่มาพัฒนาสร้างสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน ดำเนินงานมาตั ้ งแต่ป ี   
พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการหนึ่ง
ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 7  กันยายน 2544  ให้มีคณะกรรมการอำนวยการ
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ  หรือเรียกโดยย่อว่า “กอ.นตผ.” และกำหนดให้  กอ.นตผ.   
มีอำนาจหน้าที ่ในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการดำเนินงาน “หนึ่งตำบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์” กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การคัดเลือกและขึ้นบัญชีผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตำบล 
รวมทั้งสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทโครงการหนึ่งตำบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ผลปรากฏว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชน  
ในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ และก่อให้เกิดผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือด้านความรู้ เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการ เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ  

ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งการ ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/
ระเบียบ/คำสั่ง ที่เก่ียวข้อง 

๒.๑.๑ คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
แห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื ่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
ในคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ 

(๖) คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ ทั้งนี้ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑) นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท ซึ่งคณะกรรมการ
อำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) เห็นชอบ เป็นแนวทางในการดำเนินการ 
คัดเลือก ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตำบล เสนอต่อ กอ.นตผ. ระดับภูมิภาค 

๒) จัดทำแผนงาน และกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

๓) แก้ไขปัญหาอุปสรรค การดำเนินการ และบูรณาการแผนงาน/
งบประมาณของส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องและภาคเอกชน เพื ่อสร้างพื้นฐานให้เอื ้อต่อการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน 

๔) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ
แนวคิด ปรัชญา หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือปลูกจิตสำนึกและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
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๕) จัดทำระบบฐานข้อมูลเครือข่ายของผู ้ผลิตและประเภท
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกันได้ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

๖) เป็นศูนย์กลางประสานงานในการสนับสนุนและส่งเสริม
โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

๗) ประสานงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในจังหวัดและรายงานต่อ กอ.นตผ. ระดับภูมิภาค กอ.นตผ. ทราบทุกระยะ 

๘) เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือให้
ข้อมูลได้ตามที่เห็นสมควร 

๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ กอ.นตผ. มอบหมาย 
๒.๑.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑) ส ั ่ งการและดำเน ินการจ ัดซ ื ้ อจ ั ดจ ้ า ง  การทำสัญญาและ

หลักประกัน การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุทุกกรณี เต็มวงเงินที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
มีอำนาจ รวมถึงการอื ่นใด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจตามความข้างต้น ให้แก่
นายอำเภอต่อไปได ้

๒.๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ 
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ 

- การอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช ้จ ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ (ยกเว้นรายการ
ลำดับที่ ๑๗, ๒๖, ๒๗ ของหนังสือกระทรวงการคลังฉบับนี้) 

๒.๑.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กำหนด
เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า ในกรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ข้อ ๘ วรรคสอง 

๒.๑.๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเง ินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

- การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างในสังกัด ตามข้อ ๕ 

๒.๑.๖ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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๑) การอนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที ่ส ่วนราชการ 
เป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น (ข้อ ๘) 

๒) ใช ้ด ุลพ ิน ิจพ ิจารณาอน ุม ัต ิการจ ่ายค ่าสมนาค ุณว ิทยากร  
กรณีจำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์พิเศษ  เพื่อประโยชน์ในการ
ฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กำหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตรา  
ที่กำหนดในข้อ ๑๔ (๒) (ก) หรือ (ข) ก็ได้ ทั้งนี้ตามข้อ ๑๔ (๒) (ค) 

๓) การพ ิจารณาอน ุม ัต ิ ในการเบ ิกจ ่ายค ่าใช ้จ ่ายการจ ัดงาน 
ตามแผนงาน/โครงการตามภารกิจปกติ หรือตามนโยบายของทางราชการ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ตามข้อ ๒๙ 

๒.๑.๗ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดี 

- มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณ
แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตามข้อ ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘ และ ๒๙ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๘ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ความเห็นชอบในกรณีที่ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดมอบอำนาจต่อให้พัฒนาการจังหวัด ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการในการบริหารงบประมาณ
ตามอำนาจที่ได้รับมอบดังกล่าวไปในเรื่องใด ขอให้รายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบภายในกำหนด 
๗ วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วด้วย 

๒.๑.๘ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๗๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

- มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติและการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเรื่องซึ่ง
กฎหมายมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ (ตามข้อ ๒.๑.๒ - ๒.๑.๖) 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม  
ผู ้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/
ระเบียบ/คำสั่ง ที่เก่ียวข้อง ตามข้อ ๒.๑ และตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชน
กำหนด 

2.3 หน้าที่สนับสนุน  
ผู ้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/
ระเบียบ/คำสั่ง ที่เก่ียวข้อง ตามข้อ ๒.๑ และตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชน
กำหนด 

3. ข้อพึงระวัง 
สั่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่ง

ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชน
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กำหนด รวมถึงกำชับ บัญชา การปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่ให้ดำเนินการตามระเบียบวินัย  
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับบริบท สภาพพื้นที่ และสถานการณ์
ปัจจุบันเร่งด่วน อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นต้น  

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงาน

พัฒนาชุมชนอำเภอ รวมถึงภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคีภาครัฐ ภาคีภาควิชาการ 
ภาคีภาคศาสนา ภาคีภาคประชาชน ภาคีภาคประชาสังคม ภาคีภาคเอกชน  และภาคีภาค
สื่อสารมวลชน 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 

เบอร์ติดต่อ : 0 2141 6057 

5. กลไกการดำเนินงาน 
5.1 สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  

๕.๑.๑ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ ่นสนับสนุนและส่งเสริมผู ้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP โดยเฉพาะกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์ปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน 

๕.๑.๒ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน และสนับสนุนให้ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP และเข้าสู่กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เพื่อยกระดับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 

5.2 สนับสนุนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์   
๕.๒.๑ การเข ้าส ู ่มาตรฐานผล ิตภ ัณฑ์ ต ้องส ่งเสร ิมสน ับสน ุนผ ู ้ผลิต 

ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

๕.๒.๒ ร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือการผลิตสินค้า 
5.3 สนับสน ุน/ส ่งเสร ิม OTOP โดยใช ้  กลไกคณะอนุกรรมการหน ึ ่งตำบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ รวมถึงบูรณาการภาคีการพัฒนาภาคส่วนต่าง ๆ  
ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน  

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๖.1 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 

๖.1.1 ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ร ับมอบหมายให้ดำเนินการสำรวจและ

ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่มเติม
ข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
สามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานได้ โดย ประเภทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP แบ่งเป็น  
1) กลุ่มผู้ผลิตชุมชน 2) ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว และ 3) ผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ทั้งนี้ ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่นำมาลงทะเบียน จำแนกได้ 5 ประเภท ได้แก่ 
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1) ประเภทอาหาร 2) ประเภทเครื่องดื่ม 3) ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย 4) ประเภทของใช้/ของ
ตกแต่ง/ของที่ระลึก และ 5) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

๖.1.2 พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP จากระบบ

ฐานข้ อม ู ล การลงทะเบียนผู ้ผล ิต ผ ู ้ประกอบการ OTOP เสริมสร้างความสามารถของผู ้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และความคิดสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งเสริมช่องทางการตลาด Online ยุคการตลาด
แบบ E-Commerce การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ  การใช้กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
OTOP คือ ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื ่อเพิ ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริหารจัดการ  
เพื่อยกระดับการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถในการแข่งขัน เป็นผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการอัจฉริยะเพ่ือขับเคลื่อน OTOP สู่สากล 

๖.1.3 พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม 
๖.1.4 ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจำหน่ายสินค้า Online 

โดยมีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อเพิ ่มช ่องทางการจำหน่ายส ินค้า OTOP  
ผ่านระบบ Online ให ้แก่ผ ู ้ ผล ิ ต  ผ ู ้ประกอบการ OTOP รวมถึ ง เพื ่ อส ่ ง เสร ิม ให ้ผ ู ้ ผล ิ ต 
ผู ้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ ่มขึ ้น ซึ ่งดำเนินการจัดฝึกอบรมผู ้ผลิต ประกอบการ OTOP  
ด้านการจำหน่ายสินค้า Online ผ่านเว็บไซต์ www.weloveshopping.com  จำนวน 3 รุ่น หลักสูตร
เน้นความรู้ด้านการจำหน่ายสินค้า Online นโยบายการเป็นผู้ขายสินค้าบนเว็บไซต์ ฝึกปฏิบัติเขียน
เนื้อหาผลิตภัณฑ์ (Content) การถ่ายภาพสินค้าให้สามารถขายได้ระบบ Online และการขึ้นระบบ
เพ่ือนำสินค้าเข้าจำหน่าย Online ในเว็บไซต์ www.weloveshopping.com                            

๖.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
๖.2.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ือจำหน่ายบนเครื่องบิน 

การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้จำหน่ายบนเครื ่องบิน  
เป็นนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีข้อสั่งการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน โดยเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ (เล็ก ดี  มีคุณภาพ ) และประสาน
สายการบิน  เพื่อนำผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นไปจำหน่าย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการ โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 
2561 ณ กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีหน่วยงานภาคีร่วมการดำเนินงาน จำนวน 8 หน่วยงาน 
ได้แก่ 1) กรมการพัฒนาชุมชน 2) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย ์4) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 5) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 6) บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จำกัด 7) บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ 8) บริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและมีบรรจุภัณฑ์
เหมาะสม เพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และยกระดับ BRAND OTOP สู่สากล 

๖.2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based 
OTOP: KBO) 
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การขับเคลื่อน OTOP รัฐบาลได้ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน ให้มีส่วน
สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคประชาชน และการส่งเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษา
ในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อผนึกกำลังของทุกภาคส่วนใน
ชุมชนขับเคลื่อน OTOP สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน ในรูปแบบของเครือข่ายองค์ความรู้ หรือ Knowledge – 
Based OTOP: KBO โดยในปี 2549 ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 4 ภาค ๆ ละ 1 จังหวัด คือ เชียงใหม่ 
อุดรธานี ราชบุรี และสงขลา โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนให้มีเครือข่าย Knowledge - 
Based OTOP: KBO จำนวน 75 เครือข่าย จัดทำทะเบียนเครือข่ายองค์ความรู้ KBO สนับสนุนให้
กลุ่มผู้ผลิตชุมชนมีการเรียนรู้จากเครือข่าย KBO จังหวัด พร้อมทั้งค้นหาความต้องการของกลุ่มผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP (Training  Needs: TN) 

ทั้งนี้ การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประกอบด้วย 1) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2) การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 3) การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 4) การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 5) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการนำ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในกระบวนการผลิต และ 6) การพัฒนา
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส เป็นต้น 

๖.2.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามการจัดกลุ่ม Quadrant (A B C D) 
การพัฒนาผลิตภ ัณฑ์ OTOP และผู ้ผล ิต ผ ู ้ประกอบการ OTOP  

ให้สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีความสามารถประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดและ
ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความรุ่นแรงมากขึ้น จึงเป็นภารกิจสำคัญ  
ที่ครอบคลุมงานหลากหลายด้าน และความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจำนวนมาก ทั้งนี้ นโยบายการ
ดำเนินงานส่งเสริมโครงการ OTOP จำเป็นต้องขับเคลื่อนโดยการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ 
อย่างเป็นกระบวนการและบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน โดยมีการกำหนดแนวทางกลยุทธ์
การพัฒนาที่มีความชัดเจนเฉพาะกลุ่ม (Segmentation) จำแนกได้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1) กลุ ่มดาวเด่นสู ่สากล (Quadrant A) มีคุณภาพสูง และผลิตได้
จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง มีตลาดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีกำลังการผลิตที่รองรับ
การสั่งซื้อได้ในปริมาณมากและมีศักยภาพในการส่งออกตลาดต่างประเทศได้ระยะยาว 

2) กลุ ่มเอกลักษณ์สร้างคุณค่า (Quadrant B) มีคุณภาพสูง ผลิตได้ 
จำนวนน้อย ข ั ้นตอนกระบวนการผลิตยากและซับซ้อน เป ็นงานหัตกรรมประณีตศิลป์    
มีเอกลักษณ์ของสินค้าแต่ละชิ้น ใช้ระยะเวลาในการผลิตและไม่สามารถผลิตสินค้าที่เหมือนกัน 
ในปริมาณมากได ้

3) กลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (Quadrant C) มีคุณภาพระดับพื้นฐาน
ตามที่กฎหมายกำหนด หรือมาตรฐานอื่นที่รองรับผลิตไม่มีความซับซ้อน ผลิตจำนวนมาก มีกำลังการ
ผลิตเพียงพอ หรือมีกำลังการผลิตในลักษณะเป็นเครือข่าย มีตลาดจำหน่ายทั้งภายใน/ภายนอกชุมชน 
และสามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดได ้
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4) กลุ่มปรับตัวการพัฒนา (Quadrant D) มีการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน 
ผลิตได้จำนวนน้อยหรือหลากหลาย ยังไม่ได้มีการรับรองมาตรฐาน มีความต้องการในการพัฒนา
ศักยภาพทั้งด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน 

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
ให้มีความรู ้ในด้านการตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ 
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ระบบตลาดได้ รวมถึงเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพและศักยภาพ
ทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 

๖.2.4 พัฒนาสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด (Provincial Star OTOP: PSO) 
คณะกรรมการอำนวยการหนึ ่งตำบล หนึ ่งผล ิตภ ัณฑ์ แห่งชาติ 

(กอ.นตผ.) มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด  
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่แสดงเอกลักษณ์ของจังหวัด สำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพัฒนา  
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื ่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีคณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอด
ผล ิ ตภ ัณฑ ์ เด ่ น ขอ งจ ั ง ห ว ั ด  ก รมกา รพ ัฒนาช ุ มชนกำหนดหล ั ก เ กณฑ ์ และแนวทาง  
ให้คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัด เป็นผู้พิจารณาผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
เสนอให้คณะกรรมการอำนวยการฯ พิจารณา 

๖.2.5 พัฒนา OTOP Brandname 
ช่วงปี 2559 - 2562 กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการ

พัฒนายกระดับสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ Cluster กระเป๋า (OTOP Brandname) โดยการให้ความรู้
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับสากล        

๖.2.6 พัฒนาอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) 
เป็นการดำเนินการเพื่อยกระดับและให้การรับรองมาตรฐานอาหารถิ่น 

รสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ให้กับผู้ประกอบการ เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของอาหาร
ถิ่นรสไทยแท้อันเป็นจุดขายของอาหารไทย รวมถึงเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีคุณภาพมาผลิตเป็นอาหารถิ่นรสไทยแท้อันเป็นการสร้างมูลค่าให้กับ
อาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาอาหารไทยด้วยเทคโนโลยี โดยการ
ส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ทดสอบกลิ่นและรสชาติ เพื่อเชื่อมโยงรองรับมาตรฐานอาหาร
ถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) และสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
ในการบริโภคอาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

๖.2.7 คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 
การดำเนินงานการคัดสรรสุดยอดหนึ ่งตำบล หนึ ่งผลิตภัณฑ์ไทย  

เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการสำรวจและลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยให้ผู้ผลิต 
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ผู ้ประกอบการ OTOP ที่ได้ลงทะเบียน ได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ที ่ใช้ภูมิปัญญาของตนเองเข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบ และจัดระดับผลิตภัณฑ์ (1 - 5 ดาว) ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนา
ต่อไป ทั้งนี้ ดำเนินการใน 2 ระดับ คือ 

1) ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดำเนินการ
พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรฯ และให้ค่าคะแนนในส่วน ก หลักเกณฑ์
การพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน และ ส่วน ข หลักเกณฑ์การพิจารณา
ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด 

2) ระดับประเทศ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดสรร
สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับประเทศ ตามกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ ดำเนินการพิจารณา 
ตรวจสอบ และให้คะแนนผลิตภัณฑ์ที ่สมัครเข้าคัดสรรฯ ในส่วน ค หลักเกณฑ์การพิจารณา 
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ ์

๖.3 ส่งเสริมตลาดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
๖.3.1 การตลาดระดับชุมชน 

1) ศูนย์แสดงและจำหน่าย OTOP 
2) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 
3) OTOP TO THE TOWN  

๖.3.2 การตลาดระดับภูมิภาค 
- การจัดงาน OTOP ภูมิภาค 

๖.3.3 การตลาดระดับประเทศ 
1) การจัดงาน OTOP MIDYEAR 
2) การจัดงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 
3) การจัดงาน OTOP CITY 

๖.3.4 การตลาดระหว่างประเทศ 
- OTOP สองแผ่นดิน 

๖.3.5 การตลาดออนไลน์ 
1) เว็บไซต์ www.OTOPTODAY.COM 
2) เพจเฟสบุ๊ค OTOP TODAY โอทอปทูเดย์ 
3) กลุ่มเฟสบุ๊ค OTOP TODAY ฝากร้านขายของ 
4) บริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผ่านเว็บไซต์ www.Thailandmall.com 
5) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวอร์ค จำกัด ผ่านแอปพลิเคชั่น “ร้านฟาร์มสุข” 

และเว็บไซต์ www.aisfarmsuk.com 
6) บริษัท แอสเซนด์คอมเมิร์ซ จำกัด ผ่านเว็บไซต์ www.weloveshopping.com 
7) บริษัท จีเอ็มโอแซดคอมเน็ตดีไซน์โฮลดิ ้ง จำกัด ผ่านเว็บไซต์ 

www.OTOPThai.shop  
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8) การ Live สด ทางเพจเฟสบุ๊ค OTOP TODAY โอทอปทูเดย์ 
9) การประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์ โดยนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) 

๖.4 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.4.1 จัดทำข้อมูลทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การดำเนินการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการจัดระบบการ
จัดเก็บและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกย่องเชิดชูและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาชุมชน 
โดยเริ่มดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชนให้
สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลาผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา มากกว่า 2 ,000 
ภูมปิัญญา จาก 76 จังหวัด ลักษณะภูมิปัญญานำเสนอ 5 ประเภทภูมิปัญญา ได้แก่  

1) ภูมิปัญญาประเภทอาหาร 
2) ภูมิปัญญาประเภทเครื่องดื่ม 
3) ภูมิปัญญาประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 
4) ภูมิปัญญาประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 
5) ภูมิปัญญาประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

๖.4.2 พัฒนาเยาวชน OTOP 
การพัฒนาเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้น

ให้เยาวชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา การเรียนรู้และ
เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยดำเนินการจัด
อบรมพัฒนาเยาวชนเพื ่อการอนุร ักษ์และสืบสานภูมิป ัญญาท้องถิ ่น เพื ่อพัฒนาการเร ียนรู้   
และเสริมสร้างประสบการณ์ในการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และรับการฝึกฝนด้าน
อาชีพที่สนใจเพื่อใช้ประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่เป็นทายาท OTOP และเยาวชนที่สนใจการ
พัฒนา OTOP  ทำให้เกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาที่จะต้องอนุรักษ์ไว้ 
รวมทั้งมีองค์ความรู้ในอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองครอบครัว และเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่น ทำให้เกิดความรัก  ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม  การเอ้ือเฟ้ือ มีระเบียบวินัย อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข สอดคล้องกับการปลูกฝังให้เยาวชนในชาติอยู่ร่วมกันอย่าง สงบ สันติ สามัคคี 

๖.4.3 โครงการ OTOP Senior 
ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร  OTOP Senior เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห ้

ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้ศักยภาพที่มีอยู่
ของผู้ประกอบการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยดำเนินการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า 
และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ โดยการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมาย 4 ผลิตภัณฑ์ จาก 4 ภูมิภาค สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้
ทักษะความชำนาญของผู ้ผลิต ผู ้ประกอบการ ประกอบกับแนวคิดของนักออกแบบ เกิดการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความสามารถในการต่อยอดพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มศักยภาพให้ตนเอง เป็นการสร้างโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่จะปรับกลยุทธ์
ด้านสินค้าและด้านการตลาดให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้จากการผลิตสินค้า OTOP และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก  
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๖.4.4 พัฒนาศิลปิน OTOP  
กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการ “ศิลปิน OTOP” มาตั ้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยการพิจารณาคัดเลือก ศิลปิน OTOP จากคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นผู้อนุรักษ์สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่ผลงานของ
บุคคลที่ได้ร่วมอนุรักษ์ ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานการสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ 
OTOP ทรงคุณค่าอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง 
และมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชนและผู้สนใจ อีกทั้งยังสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP  
ก่อเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยปัจจุบันมีศิลปิน OTOP จำนวน 175 ราย 

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
8. การดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ หนึ ่งตำบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕   

(๒) คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดี  

(๓) คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๗๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  

(๔) พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๕) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  
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(๗) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๘) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที ่ส ุด ที ่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงวันที ่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๓ 

(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

เอกสารลำดบัที่ (๑) 

 

เอกสารลำดบัที่ (๒) 
 

เอกสารลำดบัที่ (๓) 

 

เอกสารลำดบัที่ (๔) 

 

เอกสารลำดบัที่ (5) 

 

เอกสารลำดบัที่ (6) 

 

เอกสารลำดบัที่ (๗) 
 

เอกสารลำดบัที่ (๘) 

 

เอกสารลำดบัที่ (๙) 
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การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (Social Enterprise : SE)  
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)  

การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายหลัก ข้อ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก ข้อที่ 7.3 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน 
ในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
โดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายภารกิจการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ซึ่งคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 
จำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน ได้แก่  
“สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื ่อประชาชนมีความสุข” ภายใต้ขอบเขตการดำเนินงาน 3 เรื ่อง 
ประกอบด้วย การเกษตร การแปรรูป (SMEs/OTOP) และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบประชารัฐ 
โดยขอความร่วมมือจาก 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน วิชาการ ประชาสังคม และประชาชน  
ซึ่งมีบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน
ภายใต้แนวคิด Social Enterprise (Social Enterprise : SE) กล่าวคือ มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคม
ไม่ใช่เพื่อกำไรสูงสุด รายได้หลักมาจากการขายสินค้าและบริการ การให้คำปรึกษาแก่ชุมชน ไม่ใช้เงิน
จากรัฐหรือเงินบริจาค กำไรต้องนำไปใช้ขยายผล ไม่ปันผล 100% มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
และมีการจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ  

ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งการ ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/
ระเบียบ/คำสั่ง ที่เก่ียวข้อง 

๒.๑.๑ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๖/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด 

ข้อ ๑ ให้มีคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐในจังหวัดต่าง ๆ นอกจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ ๑ คณะ เรียกโดยย่อว่า “คสป.”  
ตามด้วยชื่อจังหวัดนั้น ๆ ในวงเล็บ โดยมี องค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 
(๒) รองผู้ว่าราชการจงัหวัด เป็นรองประธาน 

ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
(๓) กรรมการจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด ได้แก่ 

(๓.๑) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 
(๓.๒) พาณิชย์จังหวัด 
(๓.๓) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
(๓.๔) อุตสาหกรรมจังหวัด 
(๓.๕) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
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(๓.๖) คลังจังหวัด 
(๓.๗) ศึกษาธิการจังหวัด 
(๓.๘) ปลัดจังหวัด 
(๓.๙) อัยการจังหวัด 
(๓.๑๐) นายอำเภอทุกอำเภอ 

(๔) กรรมการจากภาคเอกชนในจังหวัด ได้แก่ 
(๔.๑) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
(๔.๒) ประธานหอการค้าจังหวัด 
(๔.๓) นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด 
(๔.๔) ประธานชมรมธนาคารจังหวัด 
(๔.๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคเอกชน ไม่เกิน ๕ คน  

(๕) กรรมการจากภาคประชาชนในจังหวัด ได้แก่  
(๕.๑) ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ไม่เกิน ๒ คน 
(๕.๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคมซึ่งมีกฎหมายหรือ

ระเบียบของทางราชการรองรับ ไม่เกิน ๓ คน 
(๕.๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน ไม่เกิน ๔ คน 

(๖)  ห ัวหน ้าสำน ักงานจ ั งหว ัด และพ ัฒนาการจ ั งหวัด  
เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม 

(๗) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (สนจ.) และ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม 

ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดคัดเลือกหรือดำเนินการตามวิธีที ่เหมาะสม 
เพื ่อให้ได้มาซึ ่งกรรมการตาม (๓.๑) (๔.๕) (๕.๑) (๕.๒) และ (๕.๓) แล้วเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเพื ่อแต่งตั ้ง และในกรณีมีความจำเป็นหรือเพื ่อความเหมาะสมอาจเสนอให้
เปลี่ยนแปลงกรรมการดังกล่าวได้ 

ในกรณีที ่ไม ่ม ีกรรมการตาม (๓) (๔) หรือ (๕) ไม่ว ่าด้วยเหตุใด 
 ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที ่มีอยู ่ และในกรณีหน่วยงานตาม (๔) หรือ (๕)  
ในจังหวัดใดเรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่ามีภารกิจในลักษณะเดียวกัน ให้หมายความถึง
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนนั้น  

ข้อ ๒ ให้ คสป. ประสานงานกับคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ  
และคณะทำงานของคณะกรรมการดังกล่าวตามแนวทางสานพลังประชารัฐข้างต้นและให้มีหน้าที่ดังนี้ 

(๑) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงาน 

(๒) กำหนดแนวทางปฏิบัติและแผนดำเนินงานในพื้นที่ 
(๓) ประสานการปฏิบัติงานและบูรณาการการทำงานร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัด 
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(๔) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี ่ยวกับการ
ดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ 

(๕) รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคให้รัฐบาล
ทราบโดยผ่านช่องทางกระทรวงมหาดไทย 

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานตามที่ คสป. 
มอบหมาย 

(๗) ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการครบถ้วนแล้ว ให้ คสป. จัดประชุมตามที่
ประธานเห็นสมควร โดยไม่กำหนดเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน ในกรณีมีปัญหาข้อขัดข้องกับหน้าที่
หรือเรื่องอ่ืนใด ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

๒.๑.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑) สั ่งการและดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง การทำสัญญาและหลักประกัน  
การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุทุกกรณี เต็มวงเงินที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมีอำนาจ รวมถึง
การอ่ืนใด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจตามความข้างต้น ให้แก่
นายอำเภอต่อไปได ้

๒.๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว 
๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ 

- การอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด ้วยการเบ ิกจ ่ายค่าใช ้จ ่ายในการบร ิหารงานของส ่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ (ยกเว้นรายการ
ลำดับที่ ๑๗, ๒๖, ๒๗ ของหนังสือกระทรวงการคลังฉบับนี้) 

๒.๑.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กำหนด
เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า ในกรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ข้อ ๘ วรรคสอง 

๒.๑.๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย เง ินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

- การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างในสังกัด ตามข้อ ๕ 
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๒.๑.๖ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๑) การอนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที ่ส ่วนราชการ 
เป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น (ข้อ ๘) 

๒) ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร กรณี
จำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์พิเศษ  เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรม
ตามโครงการหรือหลักสูตรที่กำหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กำหนด  
ในข้อ ๑๔ (๒) (ก) หรือ (ข) ก็ได้ ทั้งนี้ตามข้อ ๑๔ (๒) (ค) 

๓) การพิจารณาอนุมัต ิในการเบิกจ่ายค่าใช ้จ ่ายการจัดงานตาม
แผนงาน/โครงการตามภารกิจปกติ หรือตามนโยบายของทางราชการ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่
จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ตามข้อ ๒๙ 

๒.๑.๗ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดี 

- มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณ
แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตามข้อ ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘ และ ๒๙ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๘ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ความเห็นชอบในกรณีที่ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดมอบอำนาจต่อให้พัฒนาการจังหวัด ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการในการบริหารงบประมาณ
ตามอำนาจที่ได้รับมอบดังกล่าวไปในเรื่องใด ขอให้รายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบภายในกำหนด 
๗ วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วด้วย 

๒.๑.๘ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๗๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

- มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติและการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเรื่องซึ่ง
กฎหมายมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ (ตามข้อ ๒.๑.๒ - ๒.๑.๖) 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
ผู ้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการ

ขับเคลื ่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (Social Enterprise : SE)  
ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๒.๑ และตามคู่มือแนวทางการ
ดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 

2.3 หน้าที่สนับสนุน  
ผู ้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการ

ขับเคลื ่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (Social Enterprise : SE)  
ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๒.๑ และตามคู่มือแนวทางการ
ดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 
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3. ข้อพึงระวัง 
สั่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากและประชารัฐ (Social Enterprise : SE) ให้เป็นไปตามคู ่ม ือแนวทางการดำเนินงาน  
ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด รวมถึงสอดคล้องกับบริบท สภาพพื้นที่ และสถานการณ์ปัจจุบัน
เร่งด่วน อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นต้น  

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงาน

พัฒนาชุมชนอำเภอ รวมถึงภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคีภาครัฐ ภาคีภาควิชาการ 
ภาคีภาคศาสนา ภาคีภาคประชาชน ภาคีภาคประชาสังคม ภาคีภาคเอกชน และภาคีภาค
สื่อสารมวลชน 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 

5. กลไกการดำเนินงาน 
๕.๑ ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๙.๗/ว ๖๑๔๓  

ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ โดยขอให้จังหวัดโดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็นประธาน พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 

๕.๑.๑ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพบทบาทภาครัฐ ในการประสานพลังประชารัฐ ๕ ภาคส่วน 
ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ร่วมขับเคลื่อน
งานในลักษณะภาครัฐสนับสนุน เอกชนขับเคลื่อน ชุมชนลงมือทำ 

๕.๑.๓ จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
ประจำจังหวัด (คสป.) เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ใน ๓ กลุ่มงาน  
ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที ่ยวโดยชุมชน ในการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย  
ตาม ๕ กระบวนการ รวมทั้งประสานการทำงาน และติดตามการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผล 

๕.๑.๔ ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม 
วงกว้าง (Social Impact) เช่น โครงการอาหารปลอดภัยสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร  
(๔ ร) การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด ข้าวเพื่อสุขภาพ ฯลฯ โดยจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะด้าน
เพ่ือสนับสนุนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

๕.๑.๕ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้กับบริษัท ประชารัฐ  
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยกำหนด
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เป้าหมายการดำเนินงาน สร้างรูปแบบธุรกิจ (Business Model) จัดทำแผนธุรกิจที่เป็นรูปธรรม  
โดยทำงานคู่ขนานกับภาครัฐ 

๕.๑.๖ ค้นหาผลงานเด่น (Best Practice) ของกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ธุรกิจ
ชุมชน กิจการชุมชน โดยจัดทำรูปแบบ (Model) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในปัจจุบันและ
อนาคต เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนา ต่อยอด และขยายผลต่อไป 

๕.๑.๗ สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายผู ้ผลิต และการรวมกลุ ่มผู ้ผลิตตาม
ประเภทสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ (Cluster) ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดภายในจังหวัดและ
ระหว่างจังหวัด เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการขยายตัวและกระจายตัวอย่างเป็นธรรม 

๕.๒ ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๙.๗/ว ๘๓ ลงวันที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ เร ื ่อง แนวทางการดำเน ินงานให้บรรล ุผลส ัมฤทธ ิ ์ตามข ้อส ั ่งการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

๕.๒.๑ สร้างความเข้าใจในสถานการณ์เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจภายในประเทศ 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยมีแนวทางตามนโยบายสานพลังประชารัฐ เป็นนโยบายที่เปิดพื้นที่
ให้ทุกภาคส่วน คือ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน มาบูรณาการ
การทำงานร่วมกัน ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งพัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยมีเป้าหมาย คือ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข 
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๕.๒.๒ เน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อน
นโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัด (คสป.) ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

๑) น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ มาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน คือ สืบสาน รักษา และต่อยอดการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้
ให้กับชุมชน เพ่ือประชาชนมีความสุข 

๒) คสป. มีหน้าที ่รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ศักยภาพพื ้นที ่ในการ
ขับเคลื่อนงาน กำหนดแนวทางการปฏิบัติและแผนการดำเนินงานในพื้นที่ ตลอดจนประสาน
การปฏิบัติงาน และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในจังหวัด 

๓) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธาน ต้องมีบทบาทขับเคลื่อนงาน 
ให้ชัดเจน มีคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัด (คสป.) เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนงาน โดยให้พัฒนาการจังหวัด เป็นเลขานุการ ทำหน้าที่เปรียบเป็นเสนาธิการ วางแผน นำเสนอ
งาน คิดรูปแบบการขับเคลื ่อนงาน เชื ่อมประสานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนมารวมกัน เพ่ือเป็นพลังหลักช่วยสร้างสรรค์งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับพื้นที่
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด 

๔) คสป. ต้องมีการประชุมกัน โดยบูรณาการการทำงานทั้ง ๕ ภาคส่วน 
คือ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ตามบทบาทและหน้าที่
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ภารกิจของตนเอง โดยภาคเอกชนต้องมีบทบาทเพิ่มเติมในสิ่งที่ภาครัฐไม่สามารถทำได้ เป็นการนำเอา 
จุดแข็งของแต่ละภาคส่วนมาช่วยขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้มีรายได้ 

๕) คสป. ต้องประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ว่า กลุ่มใดสมควรช่วยเหลือ  
มีกี่กลุ่ม ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน กลุ่มมีความต้องการด้านไหน ปัญหาอุปสรรคอย่างไร และจะมี
วิธีการช่วยเหลือได้อย่างไร เมื่อช่วยเหลือกลุ่มหนึ่งเป็นผลสำเร็จแล้วก็ขยายผลช่วยเหลือกลุ่มอ่ืนต่อไป 
ภายใต้การขับเคลื่อน ๕ กระบวนการ คือ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด 
การสื่อสารเพื่อการรับรู้ และการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน เช่น การเข้าไปส่งเสริมด้านการตลาด/
ช่องทางการจำหน่าย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การลงทุน นี่คือการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 

๕.๒.๓ เน้นย้ำบทบาทภารกิจของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม) จำกัด ในการประกอบกิจการ การหาช่องทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย และการกระจายสินค้า ดังนี้ 

๑) บริษัทฯ ต้องมีการประกอบกิจการจากการขายสินค้าและบริการ  
เพื่อสร้างรายได้ให้บริษัทฯ โดยผู้บริหารบริษัทฯ ต้องมีการจัดทำแผนธุรกิจเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ 
และกล้าทำธุรกิจเพ่ือตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสังคม ประโยชน์ของชุมชน และเกิดรายได้เพื่อ
เลี ้ยงตัว เองได้  โดยไม่เน้นถึงผลกำไรมาก และให้ทำแบบการแก้ปัญหาช่วยกระจายสินค้าให้
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที ่

๒) บริษัทฯ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก โดยต่อยอดองค์ความรู้  
เชิงธุรกิจให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการของตลาด โดยบริษัทฯ ช่วยเหลือเรื ่องการ
ประกอบธุรกิจ การตลาดหาช่องทางการจำหน่าย และการกระจายสินค้าของกลุ่มเป้าหมาย 

๓) สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประชุมกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น  
โดยปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด สร้างรูปแบบธุรกิจ (Business Model) 
จัดทำแผนธุรกิจที ่เป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมให้เป็นบริษัทฯ เพื ่อสังคม ของประชาชน  
โดยประชาชน เพ่ือประชาชน และทำงานคู่ขนานกับ คสป. 

๕.๒.๔ แนวทางการเพิ ่มประสิทธิภาพและเชื ่อมโยงการขับเคลื ่อนการ
ดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

๑) สนับสนุนการรวมกลุ ่มที ่มีผลิตภัณฑ์คล้ายกัน หรือเหมือนกัน  
เพื่อง่ายต่อการช่วยเหลือ โดยมีการประเมินว่ากลุ่มต้องการพัฒนาในเรื่องใด แล้วตั้งเป้าหมายใน
การพัฒนาอาจเป็นด้านการตลาด การขาย การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

๒) ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการทำเกษตรแบบอินทรีย์  
หรือเกษตรที่มีความปลอดภัย ตอบโจทย์ของคนรักสุขภาพ เป็นกระแสสังคมในปัจจุบันที่แนวโน้ม
ความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากขึ้น ขับเคลื่อนวาระอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ  
สู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (๔ ร) ตั้งแต่กระบวนการต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกจังหวัดได้บริโภคอาหารปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค 
และโอกาสทางการตลาด ตามแนวคิดห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) การผลิต การบริโภค 
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การตลาด โดยทำพืชผักปลอดภัยให้มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าปลูกที่ไหน 
ปลูกโดยใคร มีมาตรฐานอะไรรองรับ เหมือนประเทศญี่ปุ่น 

๓) สนับสนุนให้บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 
จำกัด และกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ เช่น สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ 

๔) เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก นำสินค้าจากแหล่งผลิตอาหาร
ปลอดภัย พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ พืชผักผลไม้ เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ จากหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เครือข่ายเกษตรกรต่าง ๆ แบ่งปันสู่
ผู้บริโภคตลาดในชุมชนและภายนอกชุมชน 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๖.1 กลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน ดำเนินการภายใต้รหัส “1 3 5 76 + 1”  

๖.1.1 รหัส 1 คือ มุ่งสู่เป้าหมาย “สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมี
ความสุข” โดยวัดที่รายได้ที่เพิ ่มขึ้นต่อครัวเรือนต่อปี สินค้าและบริการขายได้ราคาดีขึ ้น โดยใช้
ฐานข้อมูล จปฐ. เป็นตัวชี้วัด 

๖ .1.2 รหัส 3 ค ือ ดำเน ินการ 3 เร ื ่อง ได ้แก ่  การเกษตร การแปรูป 
(SMEs/OTOP) และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

๖.1.3 รหัส 5 คือ กระบวนการดำเนินงาน ประกอบด้วย การเข้าถึงปัจจัย
การผลิต การบริหารจัดการ การสร้างองค์ความรู้ การตลาด และการสื่อสารสร้างการรับรู้ 

๖.1.4 รหัส 76 + 1 คือ การจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม) จำกัด ครบ 76 จังหวัด กับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพ่ือสังคม (ประเทศไทย) จำกัด  

๖.2 กลุ่มงานหรือกลุ่มกิจการท่ีเป็นเป้าหมายการดำเนินงาน 
๖.2.1 การเกษตร เป็นการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ ่มผลผลิตทาง

การเกษตรของชุมชน อาจเป็นพืชผลจากไร่ นา สวน ผลิตภัณฑ์ประมง ปศุสัตว์ ที ่ผูกโยงกับ  
อัตลักษณ์/คุณค่าในทางหนึ่งทางใด เช่น ประวัติศาสตร์ชุมชน หรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชน สายพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ รสชาติที่โดดเด่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย 
ปลูกหรือเลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ การดูแลเป็นพิเศษโดยใส่ใจต่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค รวมทั้ง
การดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เกษตรจากระบบคุณภาพต่าง ๆ เช่น 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS) มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ ที่พัฒนาขึ้นโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( International Federation of 
Organic Agriculture Movements: IFOAM) มาตรฐานการปฏ ิบ ัต ิทางการเกษตรท ี ่ ด ี  (Good 
Agriculture Practices: GAP) มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (มาตรฐาน “Q”) เป็นต้น รวมถึง
การสะสมชื่อเสียงของเกษตรกรในการดูแลผลิตภัณฑ์ของตนให้ดีพร้อมในทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ 

๖.2.2 การแปรรูป (SMEs/OTOP) เป็นการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรทุกกลุ่ม (เกษตร ปศุสัตว์ ประมง) วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติอื่นที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการแปรรูป ถนอมอาหารหรือปรับปรุง
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รสชาติในแบบผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป การผลิตงานฝีมือจากทักษะภูมิปัญญาชุมชนเป็นเครื่องใช้
ประดับตกแต่ง เครื่องแต่งกาย ของฝากของที่ระลึก ซึ่งปรับเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตเพื่อ
บริโภค - เพื่อใช้ในครัวเรือน/ในชุมชนท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจากภายนอกจน
สามารถเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงสร้างรายได้แก่คนในชุมชนได้มากขึ้น ตัวอย่างที่เด่นชัด คือ ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิต การทำบรรจุภัณฑ์ 
และการจัดการทางการตลาดที่เหมาะสม 

๖.2.3 การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้ประโยชน์จากการ
จัดการท่องเที่ยวของชุมชนเอง ทั้งที่เป็นการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ชุมชนมีอยู่  
หรือการท่องเที่ยวที่ชุมชนสร้างขึ้น โดยเชื่อมโยงกับการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา  
การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตพื้นถิ่นที่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เป็นต้น สร้างความเชื่อมโยง
กิจกรรมการท่องเที ่ยว เข้าด้วยกัน คือ มีแหล่งท่องเที ่ยวหรือกิจกรรมท่องเที ่ยว มีบริการ
มัคคุเทศก์นำเที่ยว มีร้านอาหารหรือบริการตามสั่ง มีบริการที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่
เหมาะสม เช่น จักรยานหรือเรือให้เช่า มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ มีร้านจำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก 
เป็นต้น รวมทั้งระบบการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน เช่น โปรแกรมนำเที่ยว ราคา สถานที่
ติดต่อ การรักษาความปลอดภัย การรักษาพยาบาลพื้นฐาน เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามศักยภาพ
ของชุมชนและควรต้องมีความพร้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวอยู่พอสมควร เพื่อให้มีแรงดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว มาใช้บริการและจับจ่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

๖.3 กระบวนการที่ดำเนินการ 
๖.3.1 การเข้าถึงปัจจัยการผลิต หมายถึง การเข้าถึงทั้งด้านทรัพยากรและ

โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน 
๖.3.2 การสร้างองค์ความรู้ หมายรวมถึง ทั้งความรู้จากในชุมชนและการ

ส่งเสริมความรู้ในการผลิตและการพัฒนาธุรกิจเพ่ือสร้างประโยชน์ต่อยอด 
๖.3.3 การตลาด เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาด 

ไปจนถึงช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ 
๖.3.4 การสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ที ่ยั ่งยืน เพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจ  

ภูมิปัญญาและความเป็นชุมชน ตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่ชุมชนมีอยู่ คนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างการยอมรับโดยเป็นผู้บริโภคและใช้สินค้าที่ผลิตได้ การช่วยสร้างการยอมรับในตราสินค้า 
(การสร้างแบรนด์: Branding) และหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่นและสื่อระดับประเทศ 

๖.3.5 การบริหารจัดการ ครอบคลุมทั้งด้านต้นทุน บัญชี และการบริหาร
ความเสี่ยงในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise: SE) 
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7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

8. การดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
(๑) พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๒) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลร ัษฎากรว ่าด ้วยการยกเว ้นร ัษฎากร  

(ฉบับที่ ๖๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(๓) คำสั ่งสำนักนายกรัฐมนตร ี ท ี ่  ๑๐๖/๒๕๕๙ ส ั ่ง ณ ว ันที ่  ๔ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด 
(๔) คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๒๙/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ส่วนกลาง 
(๕) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๙.๗/ว ๖๑๔๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  

เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
(๖) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๙.๗/ว ๘๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(๗) เอกสารข้อกฎหมาย คำสั่ง และหนังสือข้อสั่งการที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
(๘) แนวทางการดำเนินงานนโยบายสานพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
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(๙) คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดี  

(๑๐)  คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๗๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  

(๑๑)  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๑๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๑๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน  
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  

(๑๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน  
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๑๕) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที ่สุด ที ่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงวันที ่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๓ 

(๑๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน  
นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เอกสารลำดบัที่ (๑) เอกสารลำดบัที่ (๒) เอกสารลำดบัที่ (๓) เอกสารลำดบัที่ (๔) 

เอกสารลำดบัที่ (๕) เอกสารลำดบัที่ (๖) เอกสารลำดบัที่ (๗) เอกสารลำดบัที่ (๘) 

เอกสารลำดบัที่ (๙) เอกสารลำดบัที่ (๑๐) เอกสารลำดบัที่ (๑๑) เอกสารลำดบัที่ (๑๒) 

เอกสารลำดบัที่ (๑๓) เอกสารลำดบัที่ (๑๔) เอกสารลำดบัที่ (๑๕) เอกสารลำดบัที่ (๑๖) 
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กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)  

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดตั้งตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ดำเนินการในระยะแรกภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 
และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558) และให้มีสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
(สกพส.) อยู่ในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
และสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ (สกพส.) ไปอยู่ที่กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื ่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีขึ ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 100,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดตั้งกองทุน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 12 เมษายน 2559 อนุมัติให้ควบรวมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย เข้าเป็นทุนหมุนเวียนเดียวกัน โดยมีผลควบรวมตั้งแต่วันแรกของเดือนถัดจาก
เดือนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการควบรวมกองทุนฯ เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ในการ
สะสางบัญชี และการเริ่มต้นของรอบบัญชีกองทุนหลังควบรวม จึงมีผลให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ  

ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งการ ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/
ระเบียบ/คำสั่ง ที่เก่ียวข้อง 

๒.๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑) สั ่งการและดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง การทำสัญญาและหลักประกัน  
การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุทุกกรณี เต็มวงเงินที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมีอำนาจ รวมถึง
การอ่ืนใด ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒) เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจตามความข้างต้น ให้แก่
นายอำเภอต่อไปได ้

๒.๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ 
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ 
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- การอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด ้วยการเบ ิกจ ่ายค่าใช ้จ ่ายในการบร ิหารงานของส ่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓ (ยกเว้นรายการ
ลำดับที่ ๑๗, ๒๖, ๒๗ ของหนังสือกระทรวงการคลังฉบับนี้) 

๒.๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

- ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กำหนด
เพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า ในกรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ข้อ ๘ วรรคสอง 

๒.๑.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเง ินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  

- การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างในสังกัด ตามข้อ ๕ 

๒.๑.๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๑) การอนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการเป็นผู้จัด
หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น (ข้อ ๘) 

๒) ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร กรณี
จำเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์พิเศษ  เพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรม
ตามโครงการหรือหลักสูตรที่กำหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กำหนดใน
ข้อ ๑๔ (๒) (ก) หรือ (ข) ก็ได้ ทั้งนี้ตามข้อ ๑๔ (๒) (ค) 

๓) การพิจารณาอนุมัต ิในการเบิกจ่ายค่าใช ้จ ่ายการจัดงานตาม
แผนงาน/โครงการตามภารกิจปกติ หรือตามนโยบายของทางราชการ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่
จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด ตามข้อ ๒๙ 

๒.๑.๖ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๓๓๗/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนในส่วนที่เกี ่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย และความรับผิด  
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง 
คดีล้มละลาย และคดีทั้งปวงของกรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง 
รวมทั้งให้มีอำนาจในการร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษแก่ผู้กระทำความผิดในคดีอาญา หรือถอนคำร้อง
ทุกข์ในคดีที่กรมการพัฒนาชุมชนเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ตลอดจนอำนาจดำเนินการใด ๆ เพื่อให้
เป็นไปตามคำพิพากษา การขอเข้าเฉลี ่ยทรัพย์  การสืบหาทรัพย์สิน และการดำเนินการ  
ในชั้นบังคับคดีจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจลงนามในหนังสือแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็น
ทนายความฟ้องคดี แก้ต่างคดี และการมอบอำนาจให้พนักงานอัยการมีอำนาจในการดำเนิน
กระบวนการพิจารณาใดไปในทางจำหน่ายสิทธิ  เช่น การยอมรับตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง
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เรียกร้อง การถอนฟ้อง  การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ การใช้สิทธิในการอุทธรณ์  
หรือฎีกา หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ ตลอดจนให้พนักงานอัยการมีอำนาจรับเงินกลางจากศาล 
รับเงินค่าฤชาธรรมเนียมและรับเอกสารคืนจากศาล แต่งตั้งตัวแทนช่วงในการรับเงินค่าฤชาธรรมเนียม 
และรับเอกสารคืนจากศาล เป็นต้น 

๒) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่กรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัด จนถึง
ดำเนินการในชั้นบังคับทางปกครองทุกขั้นตอนจนเสร็จการ ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มติคณะรัฐมนตรี กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่กระทรวงการคลังกำหนด เช่น 
การรับทราบรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นและพิจารณาแต่งตั้งหรือร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดทบทวน
หรือสอบสวนเพิ่มเติม การวินิจฉัยสั่งการเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้อง
ชดใช้ การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ การมี
คำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง การมีคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทน การทบทวนคำสั่ง 
การเพิกถอนคำสั่ง การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง
การสืบหาทรัพย์สินหรือให้สำนักงานอัยการสูงสุดหรือหน่วยงานอื่นดำเนินการสืบหาทรัพย์สิน
แทนการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน การขอเข้าเฉลี่ยทรัพย์ การทุเลาการบังคับทาง
ปกครอง และการให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครอง เป็นต้น 

๓) การมอบอำนาจให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการใด ๆ ตามข้อ ๑  
และข้อ ๒ ทีม่ีอยู่ก่อนคำสั่งมอบอำนาจฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้การมอบอำนาจหรือการดำเนินการ
ของผู้รับมอบอำนาจนั้นมีผลอย่างต่อเนื่องต่อไป และให้ถือว่าเป็นการดำเนินการโดยได้รับมอบอำนาจ
ตามคำสั่งนี้ 

๔) เมื ่อผู ้ร ับมอบอำนาจได้ดำเนินการตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ ไปแล้ว 
ในขั้นตอนใด ให้รายงานผลการดำเนินการให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบด้วย 

๕) เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอำนาจนี้แล้ว จะมอบอำนาจต่อให้
พัฒนาการจังหวัดก็ได้ โดยให้ถือว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้เห็นชอบแล้ว 

๒.๑.๗ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดี 

- มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณ
แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตามข้อ ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘ และ ๒๙ แห่งระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๘ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ความเห็นชอบในกรณีที่ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดมอบอำนาจต่อให้พัฒนาการจังหวัด ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการในการบริหารงบประมาณ
ตามอำนาจที่ได้รับมอบดังกล่าวไปในเรื่องใด ขอให้รายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบภายในกำหนด 
๗ วัน นับแต่วันที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วด้วย 
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๒.๑.๘ คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๗๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

- มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติและการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดในเรื่อง  
ซึ่งกฎหมายมไิด้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้ (ตามข้อ ๒.๑.๑ - ๒.๑.๕) 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม (ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการกำกับ
และควบคุมเรื่องนี้อย่างไร) 

ผู ้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/คำสั่ง   
ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๒.๑ และตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 

2.3 หน้าที่สนับสนุน (ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ในการสนับสนุนเรื่องนี้อย่างไร) 
ผู ้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการกำกับ ควบคุม และสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามกฎหมาย/พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/คำสั่ง   
ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๒.๑ และตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด 

3. ข้อพึงระวัง 
สั่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี ให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด รวมถึง
กำชับ บัญชา การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบ วินัย เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับบริบท สภาพพื้นที่ และสถานการณ์ปัจจุบันเร่งด่วน อาทิ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นต้น  

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงาน

พัฒนาชุมชนอำเภอ รวมถึงภาคีการพัฒนาในพ้ืนที่ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคีภาครัฐ ภาคีภาควิชาการ 
ภาคีภาคศาสนา ภาคีภาคประชาชน ภาคีภาคประชาสังคม ภาคีภาคเอกชน และภาคีภาค
สื่อสารมวลชน 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : สำนักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน 

เบอร์ติดต่อ : 0 2141 3092 

5. กลไกการดำเนินงาน 
สั่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี ผ่านกลไกการดำเนินงาน อาทิ กลไกการติดตามประเมินผล กลไกการจัดการความรู้ 
กลไกการสื่อสารสังคม เป็นต้น โดยบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีการ
พัฒนาอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๖.1 ระดับอำเภอ 

๖.1.1 สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร และคณะทำงานขับเคลื่อน  
ในระดับตำบล/เทศบาล ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับสมาชิก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

๖.1.2 ตรวจสอบการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนของสมาชิกว่ามีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ของโครงการ และมีศักยภาพในการชำระคืนเงินกู้ยืม 

๖.1.3 ติดตาม สนับสนุน ให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ ในการประกอบอาชีพ
ให้กับสมาชิกที่กู้ยืมเงินเพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาด 

๖.1.4 ติดตามเร่งรัด การชำระคืนเงินกู้กรณีท่ีมีหนี้เกินกำหนดชำระ 
๖.1.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

เพี ่อช ่วยเหลือแก้ไขปัญหาสตรีที ่ด ้อยโอกาส และเพื ่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
มีกิจกรรมร่วมกัน 

๖.2 ระดับจังหวัด 
๖.2.1 วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

ในระดับจังหวัด เช่น ความต้องการในการกู้ยืมเงินกองทุน การชำระคืนเงินกู้ สถานการณ์หนี้เกิน
กำหนดชำระ เพ่ือกำหนดแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

๖.2.2 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัด ซึ่งเป็น
กลไกภาคประชาชนในการช่วยเหลือ สนับสนุน ติดตามการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในพ้ืนที ่

๖.2.3 กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการหนี้ให้เป็นไปตามสัญญา เพื่อลดหนี้
เกินกำหนดชำระเหลือไม่เกินร้อยละ 5 

๖.2.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในพื้นที่ เพี่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสตรีที่ด้อยโอกาส และบูรณาการดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี 

๖.3 มาตรการการให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาทิ 
๖.3.1 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เร ื ่อง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ออกประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) 
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 – 26 มีนาคม 2564 รวม 120 วัน เพื่อเป็น
การช่วยเหลือกลุ่มสตรีที่ยังไม่ได้มาแสดงตนใช้สิทธิ์การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย  
ผิดนัด ให้มาแสดงตนเพื่อรับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (เงินทุนหมุนเวียน) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
และให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ผิดนัดชำระได้รับสิทธิปรับลดอัตราดอกเบี้ยปกติ ร้อยละ 3 
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เหลือร้อยละ 0.10 บาท และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 7.5 เป็นร้อยละ 1 ใน 3 เดือนแรก 
และเดือนที่ 4 เป็นต้นไป เหลือร้อยละ 0.10 ต่อปี 

๖.3.2 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เร ื ่อง 
มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรอบที่สอง 
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
8. การดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

(๑) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 อนุมัติให้ควบรวมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทยเข้าเป็นทุนหมุนเวียนเดียวกัน  

(๒) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื ่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(๓) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื ่อง มาตรการ
ชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) 

(๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื ่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุน
พัฒนาบาทบาทสตรี 
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(๕) แนวทางในการใช้ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓) 

(๖) กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวทางที ่เกี ่ยวข้องในการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

(๗) คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่  ๑๐๑๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่  ๒๘ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดี  

(๘) คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๕๗๘/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  

(๙) พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๑๐) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๑๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน  
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  

(๑๒)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๑๓) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที ่สุด ที ่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๙๖ ลงวันที ่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๓ 

(๑๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๑๕) คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๓๓๗/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในส่วน 
ที่เกี ่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย และความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที ่

เอกสารลำดบัที่ (๑) เอกสารลำดบัที่ (๒) เอกสารลำดบัที่ (๓) เอกสารลำดบัที่ (๔) 
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เอกสารลำดบัที่ (๕) เอกสารลำดบัที่ (๖) เอกสารลำดบัที่ (๗) เอกสารลำดบัที่ (๘) 

เอกสารลำดบัที่ (๙) เอกสารลำดบัที่ (๑๐) เอกสารลำดบัที่ (๑๑) เอกสารลำดบัที่ (๑๒) 

เอกสารลำดบัที่ (๑๓) เอกสารลำดบัที่ (๑๔) เอกสารลำดบัที่ (๑๕) 
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การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกนิ  

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)  
สืบเนื ่องจากการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที ่ด ินและทรัพยากรดิน  

ของประเทศไทย ในปัจจุบันมีการกำหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับและการบังคับใช้กฎหมายจะอยู่ใน
กรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น  ๆ โดยไม่มีการทำงาน
ร่วมกัน ทำให้การควบคุมดูแล และการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศไม่เป็น
เอกภาพและไม่มีกรอบแนวทางเพ่ือให้การกำหนดแนวทางการพัฒนา ภารกิจ และการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยให้มีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่กำหนด
นโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศ เพ่ือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยบูรณาการการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ชุมชนและภูมิสังคม ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศที่มี
อยู่อย่างจำกัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความสมดุลเป็นธรรม และยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา 
ความเดือนร้อนของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 10 (4) 

กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีหน้าที่และอำนาจกำกับดูแลบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรที ่ดินทั ่วไป... (4) “กำหนดมาตรการหรือแนวทางกระจายการถือครองที ่ดิน 
อย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการจัดรูปแบบ การจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์หรือ
รูปแบบในลักษณะอื ่นตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการที ่ด ิน คทช. กำหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้การใช้ที่ดินเกิดประโยชน์สูงสุด” ซึ่งการจัดที่ดินเป็นไปตามกฎหมายของที่ดิน  
แต่ละประเภท ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

ประเภทที่ดินที่จะนำมาจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามแนวทาง คทช. มี 6 ประเภท 
1. ป่ าสงวนแห ่งชาต ิ  (อย ู ่ ใ นความร ับผ ิดชอบของกรมป ่าไม ้  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
2. ป่าชายเลน (อยู ่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
3. ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4. ที่ดินสาธารณประโยชน์ (อยู่ในความรับผิดชอบนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องที่)  
5. ที่ราชพัสดุ (อยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง) 
6. ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคมในนิคมสร้างตนเอง (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 
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2.1 อำนาจในการสั่งการ 
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 10 (4) 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.

จังหวัด) โดยมีห ัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู ้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวั ด  
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สหกรณ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม มีหน้าที่และอำนาจ 
สำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดิน แผนที่ขอบเขตที่จะจัดที ่ดินทำกินให้ชุมชนหรือที่อยู ่อาศัย  
พร้อมด้วยรายชื่อผู้ครอบครองเดิม (ถ้ามี) 

2.3 หน้าที่สนับสนุน 
อำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนขับเคลื่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบที่ดิน

ของรัฐในแต่ละประเภท เสนอโครงการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชน 

3. ข้อพึงระวัง  
การบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนภายในจังหวัดให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน 

และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานทำการประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้และความเข้าใจในการดำเนินการ
ตามกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำกิน 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัด และหน่วยงาน
เจ้าของพ้ืนที่ที่นำที่ดินของรัฐมาจัด 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ส่วนจัดที่ดิน 
เพ่ือประชาชน 

เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5828 - 9 

5. กลไกการดำเนินงาน  
การกำหนดนโยบายในการจัดที ่ดิน คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ ่งมี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ ได้มีคำสั่ง 1/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ 9 คณะ เพ่ือบริหารจัดการที่ดินของรัฐ ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบข้อมูลที่ดิน แผนที่ขอบเขตที่ดิน 
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยทั้งรายชื่อผู้ครอบครองเดิม (ถ้ามี) เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัด
ที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือที่อยู่อาศัย ในลักษณะแปลงรวม ส่งให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน 
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2. คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
อนุกรรมการ มีหน้าที่สำรวจตรวจสอบ จัดทำข้อมูลผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศั ย กำหนด
หลักเกณฑ์การจัดที่ดินเพ่ือจัดให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินและอยู่อาศัยในรูปแบบชุมชนที่เหมาะสม เช่น 
สหกรณ์ หรือรูปแบบอ่ืน โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ในลักษณะแปลงรวม 

3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ
การตลาด ในรูปแบบของชุมชนการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือสนับสนุนการดำรงชีพให้ผู้ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 

4. คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่ สำรวจ ตรวจสอบ จัดทำข้อมูลที่ดิน แผนที่ขอบเขตที่จะจัดที่ดินทำกิน
ให้ชุมชนหรือที ่อยู ่อาศัย พร้อมด้วยรายชื ่อผู ้ครอบครองเดิม (ถ้ามี) พิจารณาเห็นชอบแผนการ  
จัดที ่ดินทำกิน หรือที ่อยู ่อาศัยและแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในระดับจังหวัด  
โดยประสานกับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนการการจัดที่ดินทำกิน
ให้ชุมชนหรือที่อยู่อาศัยกับคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

5. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารการจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่ กลั่นกรองประเด็น
ข้อกฎหมายและเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน พิจารณาเสนอความเห็น
ให้มีการตรา แก้ไขปรับปรุงหรือกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน 

6. คณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดิน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานอนุกรรมการ  
มีหน้าที่เสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศรวมทั้งหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

7. คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่ กำหนดมาตรการในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประเทศได้อย่างเหมาะสมด้วย 

8. คณะอนุกรรมการสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่ กำหนดแนวทางการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดิน ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศทางด้านที่ดินและ
ทรัพยากรดิน เพ่ือบูรณาการวางแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ตลอดจนรวบรวมจัดเก็บ
พิมพ์เขียวข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 

9. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 
1 : 4000 (One map) และการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดิน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
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เป็นประธานอนุกรรมการ มีหน้าที ่ พิจารณากำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ 
ดำเนินการให้เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One map) รวมทั้งให้ความเห็นชอบและเสนอแนะการแก้ไข
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินหรือ แผนที่แนบท้ายกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน และหาข้อยุติกรณี  
แนวเขตท่ีดินของรัฐทับซ้อนกัน  

6. ขัน้ตอนการดำเนินงาน 
1. หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ส่งพื้นที่เป้าหมายให้ คทช. จังหวัด พิจารณากำหนดพื้นที่

เป้าหมายเสร็จแล้วส่งให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา  
2. คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินส่งพื้นที่เป้าหมายให้คณะอนุจัดที่ดินดำเนินการ 
3. คณะอนุกรรมการจัดที่ดินตรวจสอบข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบและจัดทำข้อมูล

เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการสำรวจตรวจสอบในพื้นที่พร้อมทั้งจัดส่งแผนที่และบัญชีผู้ครอบครองที่ดินเดิม 
(ถ้ามี) ที่ได้จากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 

4. คทช. จังหวัด ดำเนินการสำรวจข้อมูลในพื้นท่ี 
- จัดทำบัญชีสถานะและแยกประเภทผู้ครอบที่ดินเดิม (ถ้ามี) 
- ดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่ คทช. กำหนด และจัดทำบัญชี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดที่ดิน 
- รายงานผลให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินทราบ 

5. คณะอนุกรรมการจัดที่ดินส่งบัญชีรายชื่อที่ได้รับการจัดที่ดินให้คณะอนุกรรมการ
จัดหาที่ดินและคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6. รายงานผลต่อ คทช. 
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7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ส่งพ้ืนที่เป้าหมายให้ คทช. จังหวัด พิจารณากำหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
เสร็จแล้วส่งให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา 

หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ส่งพ้ืนที่เป้าหมายให้ คทช. จังหวัด พิจารณากำหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
เสร็จแล้วส่งให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณา 

คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินส่งพื้นที่เป้าหมายให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินดำเนินการ 

คณะอนุกรรมการจัดที่ดินตรวจสอบข้อมูลเพ่ือกำหนดกรอบและจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือใช้ใน
การสำรวจตรวจสอบในพ้ืนที่พร้อมทั้งจัดส่งแผนที่และบัญชีผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี) 

ที่ได้จากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 

คทช. จังหวัด ดำเนินการสำรวจข้อมูลในพ้ืนที่ 
- จัดทำบัญชีสถานะและแยกประเภทผู้ครอบครองที่ดินเดิม (ถ้ามี) 
- ดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์ท่ี คทช. กำหนด และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการ

จัดที่ดิน 
- รายงานผลให้คณะอนุกรรมการจัดที่ดินทราบ 

คณะอนุกรรมการจัดที่ดินส่งบัญชีรายชื่อที่ได้รับการจัดที่ดินให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน 
และคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

รายงานผลต่อ คทช. 
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การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทัง้ตำบล  
สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)   
ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙) 

กำหนดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินให้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน เพ่ือเป็น
สิ่งจูงใจให้มีการลงทุนและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น กระทรวงมหาดไทยจึงรับนโยบาย
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าว มอบให้กรมที ่ด ินดำเนินการโดย เห็นว่า 
การกระจายการถือครองที่ดินและให้กรรมสิทธิ์แก่ราษฎรจะช่วยให้ราษฎรมีการลงทุนและพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น ทำให้ราษฎรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นมีความรักหวงแหนในที่ดินทำกิน 
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๗ อนุมัติหลักการให้กรมที่ดินดำเนินงานโครงการ
พัฒนากรมที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๒๘ - 
๒๕๔๗) เมื ่อส ิ ้นสุดโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว ความต้องการของราษฎรที ่ต ้องการโฉนดที ่ดิน  
มีมากเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงได้สนองตอบความต้องการของราษฎร จึงได้ให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรม
ที่ดินจัดทำโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  

ปัจจุบันกรมที่ดินได้จัดทำโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจำนวน ๒ โครงการ 
จำแนกออกเป็น โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑ ด้านความมั่นคง และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและ
รังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ  
ประมวลกฎหมายที ่ด ิน มาตรา ๕๘ , ๕๘ ทวิ, ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๐ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ  

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดพ้ืนที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ระดับจังหวัด 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ  

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
ประชุมพิจารณากำหนดพื ้นที ่ที ่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ด ินและ

ประกาศกำหนดท้องที่ที่จะทำการเดินสำรวจฯ ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๐ และมาตรการป้องกันการทุจริตและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

2.3 หน้าที่สนับสนุน 
 การกำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในแต่ละปีงบประมาณ 

ในพ้ืนที่นอกเขตที่ดินของรัฐทุกประเภท เช่น ที่เขา ที่ภูเขา หรือที่ซึ่งมีความลาดชันโดยเฉลี่ย ๓๕ % ขึ้นไป 
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หรือที ่สงวนหวงห้าม ที ่สาธารณประโยชน์ ที ่ป่าไม้ หรือที ่ดินซึ ่งทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้  
เพ่ือทรัพยากรธรรมชาติ 

3. ข้อพึงระวัง 
ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนจะต้องไม่ใช่ที่ดินที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
3.1 ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง 
3.2 ที ่เขา ที ่ภ ูเขา และพื ้นที ่ที ่ร ัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา 9 (2)  

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึงที่ดินซึ่งผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

3.3 ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงที่ดินของรัฐซึ่งมีหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดิน มีใบจอง 
ใบเหยียบย่ำ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” 
หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการจัดที่ดิน
แห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือที่ดินซึ่งได้มีการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา 10 และ
มาตรา 11 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว 

3.4 ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 20 (3) และ (4) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน ฉบับที่ (3) พ.ศ. 2526 หรือกฎหมายอื่น 

3.5 ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะอย่างอ่ืน 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานหลักในพื้นที่ : สำนักงานที่ดินจังหวัด 
4.2 หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ : สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีหน้าที่
ดูแลรักษาท่ีดินของรัฐทุกหน่วยงาน หอการค้าจังหวัด 

4.3 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ : ส่วนปฏิบัติการรังวัดและออกหนังสือแสดงสิทธิ
ในที่ดิน สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ  

เบอร์ติดต่อ : 0 2503 3396 - 7 

5. กลไกการดำเนินงาน 
4.1 คณะกรรมการกำหนดพื้นที ่ที ่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน มีหน้าที่  

ในการพิจารณากำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจในพื้นที่นอกเขตท่ีดินของรัฐ 
4.2 สำนักงานที ่ด ินจังหวัด โดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดในฐานะผู ้อำนวยการ

โครงการเดินสำรวจฯ และเป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน
ของศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการ 

4.3 หน่วยงานที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐ มีหน้าที่ในการระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน
ของรัฐที่อยู่ในความดูแลรักษา เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้มีการออกโฉนดที่ดินไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
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6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดจังหวัดที ่จะทำการเดินสำรวจ  

ออกโฉนดที่ดิน สำหรับแต่ละปี (ปีงบประมาณ) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๕๘ 
วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

6.2 คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที ่จะทำการเดินสำรวจ โดยมีผู้ว่ าราชการจังหวัด 
เป็นประธานกรรมการ ร่วมกันกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่นอกเขตที่ดินของรัฐ
ทุกประเภท เป็นอำเภอ ตำบล และระวางแผนที่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๐ 
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

6.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดท้องที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
และสอบเขตที่ดินตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง และมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามที่
คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ฯ ได้กำหนด 

6.4 ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ดำเนินการเดินสำรวจรังวัดและ
สอบสวนสิทธิในที่ดิน ตามท้องที่ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ 
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7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนดำเนินงาน 
 

 

 

การเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินทั้งตำบล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดจังหวัดที่จะทำการเดินสำรวจออก 
โฉนดที่ดิน สำหรับแต่ละปี (ปีงบประมาณ) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

คณะกรรมการกำหนดพ้ืนที่ที่จะทำการเดินสำรวจ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ ร่วมกันกำหนดพ้ืนที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 

ในพ้ืนที่นอกเขตท่ีดินของรัฐทุกประเภท เป็นอำเภอ ตำบล และระวางแผนที่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดท้องที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตท่ีดิน
ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง และมาตรา ๖๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามที่คณะกรรมการ

กำหนดพ้ืนที่ฯ ได้กำหนด 
 

ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ดำเนินการเดินสำรวจรังวัดและสอบสวนสิทธิในที่ดิน 
ตามท้องที่ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ 

สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2503 3396 - 7 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
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การออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจหลัก 4  ด้าน ได้แก่ ด้านการผังเมือง ด้านการ
พัฒนาเมือง ด้านการอาคาร และด้านการบริการด้านช่าง การออกแบบและประมาณราคา 
ค่าก่อสร้าง เป็นงานหนึ่งในภารกิจหลักด้านการบริการด้านช่าง โดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร
และประมาณราคาค่าก่อสร้างแก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษา และร่ วมเป็นคณะกรรมการ 
ชุดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ  
- พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 
- พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2.1 อำนาจในการสั่งการ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด มีอำนาจในการ
สั่งการให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดดำเนินการออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
หรือหากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
ดำเนินการออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อเป็นกลไกมาตรการ เพื่อใช้ในการกำกับ

ดูแลด้านบริการด้านช่างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2.3 หน้าที่สนับสนุน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า สปก. เจ้าของที่ดิน เจ้าของงบประมาณ 
หน่วยงานที่มีอำนาจในการดูแลพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการนั้น ๆ   

3. ข้อพึงระวัง 
3.1 ควรตรวจสอบกรรมสิทธิ์ของสถานที่ก่อสร้างให้ชัดเจนว่าสามารถก่อสร้างได้หรือไม่ 
3.2 ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างเมื่อโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
3.3 ในระหว่างการออกแบบ ควรมีการประสานงานระหว่างผู้ออกแบบและเจ้าของ

โครงการ เพ่ือให้ได้อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่ตรงกับความต้องการของเจ้าของโครงการ 
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4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานหลักในพื้นที่ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
4.2 หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ : หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
4.3 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : สำนักสถาปัตยกรรม 

เบอร์ติดต่อ : 0 2299 4877 

5. กลไกการดำเนินงาน 
ผู ้ว ่าราชการจ ังหวัดมีอำนาจในการดำเน ินการแต่งต ั ้งคณะกรรมการต่างๆ  

เพ่ือขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างต่างๆ ภายในจังหวัดเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาจังหวัด 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
หน่วยงานต ่าง ๆ ทำหน ังส ือขอความอน ุเคราะห ์ ให ้ดำเน ินการออกแบบ  

และประมาณราคาค่าก่อสร้างจัดทำรายละเอียดโครงการ กำหนดพื้นที่และการใช้สอย ส่วนประกอบ
ทั้งหมดของโครงการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจรายละเอียดของพ้ืนที่ที่จะใช้ในการก่อสร้าง จัดทำแบบ
ร่างขั้นต้น พัฒนาแบบร่างและจัดทำแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้างและงาน
ระบบทุกระบบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตลอดจนกำหนดงวดงาน
และงวดเงิน  

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

 

         

 

 

 

 

 

  

เจ้าของโครงการขอความอนุเคราะห์ 

สำรวจพื้นที ่ จัดทำรายละเอียดโครงการ 

จัดทำแบบร่าง 

ขออนุมัติแบบร่าง 

ทำแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างที่เกี่ยวข้อง 
(สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด/สำนักสถาปัตยกรรม+สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ) 

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
(สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด/กองมาตรฐานราคากลาง) 

จัดส่งให้เจ้าของโครงการ 
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การทดสอบวัสดุในงานกอ่สร้าง  
กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป) 
กรมโยธาธิการและผังเมืองมีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการ คือ เป็นองค์กรแกนนำ

ของประเทศในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และการอาคาร ให้มีความน่าอยู่และปลอดภัย รักษา
สภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงานและมีอัตลักษณ์ โดยเฉพาะภารกิจด้านการบริการด้านช่างที ่มุ่ง
ให้บริการงานช่างทุกระดับในฐานะช่างของแผ่นดิน ให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุ  
และให้คำปรึกษาด้านช่าง ในงานทดสอบวัสดุได้ให้บริการผ่านสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งมีขีดความสามารถในการให้บริการแก่ส่วนราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง
เอง และหน่วยงานนอกราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง เช่น หน่วยราชการอ่ืน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล และเอกชน เป็นต้น นับว่าเป็นหน่วยงานของจังหวัดที ่มี
ความสำคัญในด้านการทดสอบและตรวจสอบวัสดุก่อสร้างอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและอาคาร
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ โครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลาย รวมทั้งการบูรณะและบำรุงรักษาเพื่อให้เกิด 
ความปลอดภัย มีมาตรฐานเป็นระเบียบเร ียบร้อย และมั ่นคงแข็งแรง มีสภาพแวดล้อมที ่ดี  
เป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่ นับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมตามมา 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ  
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าด้วยการให้บริการงานวิเคราะห์วิจัยและ

ทดสอบวัสดุ พ.ศ. 2554 
2.1 อำนาจในการสั่งการ 

สั่งการให้หน่วยงานราชการภายในจังหวัดที่มีงานก่อสร้าง ต้องดำเนินการ
ทดสอบ ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้งานให้เป็นตามมาตรฐานและหลักวิชาช่าง 
เพ่ือให้ได้สิ่งก่อสร้างที่มีความม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
กำกับและควบคุมห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุให้มีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ 

2.3 หน้าที่สนับสนุน  
ประสานความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายของหน่วยงานราชการกับห้องปฏิบัติการ

ทดสอบที่มีอยู่ภายในจังหวัด เพื่อเข้าสู่กระบวนทดสอบวัสดุ ตรวจสอบวัสดุ ควบคุมคุณภาพของวัสดุ
ก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
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3. ข้อพึงระวัง 
งานทดสอบวัสดุ หน่วยงานที ่ให้การบริการทดสอบและรับรองมาตรฐานวัสดุ 

งานก่อสร้างจะต้องมีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ที ่ระบุไว้อย่างถูกต้อง หรือต้องเป็นสถาบัน  
ที่เชื่อถือได้ 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานหลักในพื้นที่ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
4.2 หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ : กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ 

เบอร์ติดต่อ : 02 299 4063 

5. กลไกการดำเนินงาน 
ให้บริการทดสอบวัสดุก่อสร้างตามภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองเอง 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัด 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ประชาสัมพันธ์งานบริการด้านการทดสอบวัสดุของสำนักงานโยธาธิการ 

และผังเมืองจังหวัด ซึ่งให้บริการทดสอบวัสดุในระดับพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประกอบการควบคุม  
การก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน เช่น เหล็ก คอนกรีต หิน ดิน ทราย จนถึงการทดสอบวัสดุในระดับที่มี
ความยุ่งยากซับซ้อน 

6.2 เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีโครงการก่อสร้าง สามารถเข้ารับบริการทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานโยธาธิการ  
และผังเมืองจังหวัด เพื ่อให้งานก่อสร ้างได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักว ิชาการควบคุมด ูแล  
การดำเนินงานด้านการทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวทาง 
การดำเนินงานของการทดสอบวัสดุ 

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1 

 -  ผ ู ้ ขอร ับบร ิการส ่ งหน ั งสือ 
ขอความอนุเคราะห์ทดสอบวัสดุ 
พร้อมทั้งส่งตัวอย่างวัสดุที ่ห้อง
ทดสอบของสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดน้ัน ๆ 
- เจ้าหน้าที ่ลงทะเบียนรับเรื ่อง 
และผู้ขอรับบริการชำระค่าธรรมเนียม
ทดสอบวัสดุพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน 

ผู้ขอรับบริการ 
และเจ้าหน้าที ่
รับเรื่อง 

- หนังสือขอความ
อนุเคราะห์ทดสอบวัสด ุ
- ใบนำส่งวัสดุที่มี
หมายเลขทะเบียน
ทดสอบและ QR Code 
- รับใบเสร็จรับเงิน 

รับตัวอย่างวัสดุ 
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ลำดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง 

2 
 - ดำเนินการทดสอบวัสดุที่หอ้ง

ทดสอบและบันทึกผลการ
ทดสอบ เพื่อนำไปวิเคราะห์ผล 

เจ้าหน้าที่
ทดสอบ 

- แบบฟอร์มบันทึก
ข้อมูลผลการทดสอบ 
 

3 
 

- ดำเนินการวิเคราะห์ผลและ
จัดทำใบรายงานผลการทดสอบ 
 
 

เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ผล 

- ใบรายงานผลผลการ
ทดสอบวสัด ุ
 

4 
 - ตรวจสอบ และลงนามรับรอง

ผลการทดสอบ   
 

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
หัวหน้ากลุ่ม 

- ใบรายงานผลผลการ
ทดสอบวสัด ุ

5 

 - พิมพ์หนังสือนำส่ง ให้โยธาธกิาร
และผังเมืองจังหวัดลงนาม  
เพื่อแจ้งผลการทดสอบให้ผู้ขอรับ
บริการ 

โยธาธกิาร 
และผังเมือง
จังหวัดน้ัน ๆ 

– หนังสือนำส่ง 

  

ดำเนินการทดสอบ 

วิเคราะห์ผล และ
จัดทำใบรายงาน 

รับรองผลฯ 

จัดส่ง
ผลทดสอบ 
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การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวา  
กองบูรณะและบำรุงรักษา 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)  
ในปี 2559 รัฐบาลถือว่าปัญหาผักตบชวาเป็นวาระสำคัญแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี

จ ึงได ้มอบหมายให้คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื ่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยมี  
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์ส ุวรรณ) เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ  
ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 
และมีกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งตามมติดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานร่วมกันรณรงค์และ
แก้ไขปัญหาในลักษณะประชารัฐร่วมใจ  

ปัจจุบันคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื ่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ได้มีการ
ปรับเปลี่ยน เลื่อนตำแหน่ง และได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาขึ้นใหม่ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
เพื่อให้การดำเนินการครอบคลุมในทุกมิติ และตามมติคณะกรรมการอำนวยการฯ เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2564 ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวา และดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด  
ขึ้นใหม่ในลำดับต่อไป 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1017/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการ

แก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ลงวันที ่ 23 กันยายน 2559 โดยมีผู ้ว ่าราชการจังหวัด  
เป็นประธานคณะทำงาน และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นฝ่ายเลขา โดยให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง
คณะทำงานระดับพื้นท่ี เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรม และยั่งยืน 

2.1 อำนาจในการสั่งการ  
- รับผิดชอบการกำจัด และแก้ไขปัญหาผักตบชวาในจังหวัด ในทุกแหล่งน้ำ  

ทั้งท่ีเป็นแหล่งน้ำเปิดและแหล่งน้ำปิดที่อยู่ในพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
- จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล สรุปรายงานผลการดำเนินการในระดับจังหวัด 

รายงานให้เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ทราบ ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน 
2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม  

- รับผิดชอบการกำจัด และแก้ไขปัญหาผักตบชวาในจังหวัด ในทุกแหล่งน้ำ  
ทั้งที ่เป็นแหล่งน้ำเปิดและแหล่งน้ำปิดที ่อยู ่ในพื ้นที ่ตามแผนปฏิบัติการที ่กำหนด ยกเว้นพื ้นที่
รับผิดชอบในลุ่มน้ำ คู คลอง ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการอยู่แล้ว 

- ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.3 หน้าที่สนับสนุน 
- ประสานการบูรณาการร่วมกันหน่วยงาน ในระดับจังหวัดเพ่ือรับผิดชอบแก้ไข

ปัญหา ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม และยั่งยืน  
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3. ข้อพึงระวัง 
- การใช้งบประมาณผิดประเภท 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ ่นเพื ่อจัดซื ้อเรือท้องแบนติดเครื ่องยนต์ มาดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและดูแล  
อย่างต่อเนื่อง 

- กรมการปกครอง จัดตั้งชมรมคนริมน้ำ เพ่ือดูแลแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง 
- กรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร เมื่อมีการร้องขอ

จากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมดำเนินการกำจัดผักตบชวา 
4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : กองบูรณะและบำรุงรักษา 

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๗๘ 

5. กลไกการดำเนินงาน 
การดำเนินงานด้วยกลไกประชารัฐ โดยหน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมการปกครอง และหน่วยงานท้องถิ่น อปท. ร่วมกันกำจัดผักตบชวา 
ในคลองสาขา แหล่งน้ำเชื่อมโยง และแหล่งน้ำปิด อย่างต่อเนื่องตามมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 
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6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
การดำเนินการกำจัดผักตบชวาแบ่งเป็น 2 มาตรการ ดังนี้ 
6.1 มาตรการเก็บใหญ่ 

6.1.1 แหล่งน้ำปิดสำคัญขนาดใหญ่ ได้แก่ กว๊านพะเยา บึงสีไฟ หนองหาร 
ทะเลน้อย บึงบอระเพ็ด บึงราชนก บึงหนองหานกุมภวาปี เป็นต้น พื้นที่ดังกล่าวจะมีหน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ เช่น ชป. จท. กปม. อส. ดังนั้นจึงเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานดังกล่าวรับผิดชอบจัดทำ
แผนและดำเนินการกำจัดผักตบชวาในพ้ืนที่นั้น ๆ 

6.1.2 แหล่งน้ำปิดทั่วไป ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ หนอง บึง เป็นต้น โดยแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ 
6.1.2.1 แหล่งน้ำสาธารณะ มอบหมายให้คณะทำงานระดับจังหวัด

จัดทำแผนและดำเนินการ 
6.1.2.2 แหล่งน้ำที ่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ให้หน่วยงาน

เจ้าของพ้ืนที่รับผิดชอบจัดทำแผนและดำเนินการ 
6.1.3 คลองสาขา และแหล่งน้ำเชื่อมโยง มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย 

โดยคณะทำงานระดับจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 
6.2 มาตรการเก็บเล็ก 

6.2.1 ดำเนินการโดยชมรมคนริมน้ำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ประชาชน  
ในพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ำของตนเองให้ใสสะอาดปราศจากผักตบชวาและวัชพืช โดยกรมการปกครอง 
ไปขับเคลื่อนเร่งรัดขยายผลและดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

6.2.2 ดำเนินการโดยเรือท้องแบนแบบติดเครื ่องยนต์ โดยกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
7.1 การดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา มาตรการเก็บใหญ่ 
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7.2 การดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา มาตรการเก็บเล็ก 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 



 

 



 

265 
 

การจัดการสาธารณภัย  

1. หลักการและเหตุผลความเป็นมา 
การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย เป็นการนำแนวคิดการลดความเสี่ยงจาก 

สาธารณภัย ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความตระหนักในการลดความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย 
หลังเกิดภัย และกำกับการดำเนินการ เพ่ือป้องกันสาธารณภัยตามหลักสากลคือ "รู้รับ - ปรับตัว - ฟ้ืน
เร็วทั่ว - อย่างยั่งยืน" (Resilience) ตามแนวทางกรอบการดำเนินงานเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัต ิ พ.ศ. 2558 - 2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 
2030) โดยมีกลไกการจัดการสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
พ.ศ.2550 และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นกรอบการปฏิบัติงานตั้งแต่
ระดับพ้ืนที่จนถึงระดับประเทศ 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นผู้อำนวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตจังหวัด 
(มาตรา ๑๕) ดังนี้ 

2.1 การป้องกัน ลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม 
2.1.1 อำนาจในการสั่งการ 

(๑) จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (มาตรา ๑๕ (๑) 
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๔๔) 

(๒) สั่งการหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นซึ ่งอยู่  
ในจังหวัดให้ดำเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด (มาตรา ๑๕ วรรคสอง) 

(๓) สั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
และอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑๕ วรรคสอง) 

2.1.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
(๑) กำกับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓) 

(๒) กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่งอ่ืนเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามที่กำหนด
ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (มาตรา ๑๕ (๓)) 

(๓) ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าพนักงานและ
อาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑๕ วรรคสอง) 

2.1.3 หน้าที่สนับสนุน 
สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๕(5)) 
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2.2 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
2.2.1 อำนาจในการสั่งการ 

(๑) สั่งการหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ใน
จังหวัด ให้ดำเนินการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด (มาตรา ๑๕ วรรคสอง) 

(๒) สั่งการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
และอาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑๕ วรรคสอง) 

กรณีอาสาสมัคร (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร.  
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๓  (มาตรา ๔๑ และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐) 

มอบหมายภารกิจในกรณีที่องค์การสาธารณกุศลหรือบุคคลใดเข้ามา
ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในระหว่างเกิดสาธารณภัย หรือจัดสถานที่ให้องค์การ 
สาธารณกุศลและบุคคลดังกล่าวในการให้ความช่วยเหลือตามท่ีเห็นสมควร (มาตรา ๔๒)  

(๓) กรณีเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย (มาตรา ๒๒) 
(๓.1) สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่

หน่วยงานของรัฐ เจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตจังหวัดที ่เกิดสาธารณภัย 
ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3.2) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ
ยานพาหนะของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตจังหวัดที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จำเป็นเพื่อการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3.๓) ใช้เครื่องมือสื ่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน 
ทุกระบบที่อยู่ในเขตจังหวัดที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่เก่ียวเนื่อง 

(3.4) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(3.5) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพ้ืนที่ อาคารหรือสถานที่ท่ีกำหนด 
(3.6) จดัให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 
กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

มีอำนาจออกคำสั่งเพ่ือสั่งการหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคล
ใดกระทำหรืองดเว้นการกระทำใดที่มีผลกระทบต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น คำสั่งดังกล่าว
ให้มีผลบังคับเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดในคำสั่ง แต่ต้องเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง (มาตรา ๒๒ วรรคสาม) 

(๔) กรณีเกิดสาธารณภัยและภยันตรายนั้นใกล้จะถึง มีอำนาจสั่งให้  
เจ้าพนักงานดัดแปลง ทำลาย หรือเคลื ่อนย้ายสิ ่งก่อสร้าง วัสดุ หรือทรัพย์สินของบุคคลใด  
ที ่เป็นอุปสรรคแก่การบำบัดปัดป้องภยันตรายได้ เฉพาะเท่าที ่จำเป็นแก่การยับยั ้งหรือแก้ไข  
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยนั้น (มาตรา ๒๕) 
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(๕) การบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเองหรือมอบหมายเจ้าพนักงาน 
ดำเนินการ ดังนี้ (มาตรา ๒๗) 

(๕.1) จัดให้มีสถานที่ชั่วคราวเพื่อให้ผู้ประสบภัยอยู่อาศัยหรือรับ
การปฐมพยาบาลและการรักษาทรัพย์สินของผู้ประสบภัย 

(๕.2) จัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

(๕.3) ปิดกั้นมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดสาธารณภัย
และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

(๕.4) จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุโจรผู้ร้าย 
(๕.5) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยขนย้ายทรัพย์สินในพื้นที่  

ที่เกิดสาธารณภัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน 
(๖) กรณีเกิดหรือใกล้จะเกิดสาธารณภัยในพื้นท่ีใด 

(6.๑) หากการอยู ่อาศัยในพื้นที ่นั ้นจะก่อให้เกิดภยันตรายหรือ 
กีดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน มีอำนาจสั่งอพยพผู้ซึ ่งอยู่ในพื้นที่นั ้นออกไปจากพื้นที่
ดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่จำเป็นแก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๒๘) 

(6.๒) หากการอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่นั้นจะเป็น
อันตรายอย่างร้ายแรง มีอำนาจประกาศห้ามมิให้บุคคลใด ๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่
ดังกล่าวก็ได้ ประกาศดังกล่าวให้กำหนดระยะเวลาการห้ามและเขตพื้นที่ที ่ห้ามตามที่จำเป็นไว้ด้วย 
(มาตรา ๒๙) 

2.2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
(1) ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าพนักงานและ

อาสาสมัครให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (มาตรา ๑๕ วรรคสอง) 
(2) ควบคุมเจ้าพนักงานกรณีจำเป็นต้องเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ที่อยู่

ใกล้เคียงกับพื ้นที ่เกิดสาธารณภัยเพื ่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และไม่มีเจ้าของหรื อผู้
ครอบครองอยู่ในเวลานั้น (มาตรา ๒๖) 

2.2.3 หน้าที่สนับสนุน 
สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๕ (5)) 
2.3 การฟื้นฟู 

อำนาจในการสั่งการให้สำรวจความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและทำ
บัญชีรายชื ่อผู ้ประสบภัยและทรัพย์สินที ่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั ้งออกหนังสือรับรอง  
ให้ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู (มาตรา ๓๐) 

3. ข้อพึงระวัง 
๓.๑ การใช้อำนาจออกคำสั่งซึ่งกระทบสิทธิประชาชนในภาวะที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิด 

เช่น คำสั่งอพยพ คำสั่งห้ามเข้าพื้นที่ที่กำหนด คำสั่งให้ปฏิบัติการใด ๆ ตามความจำเป็นเพื่อการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายให้อำนาจไว้ จะต้องมีข้อมูลรอบด้าน โดยมีการ
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ประเมินสถานการณ์ ข้อดีข้อเสีย และแผนปฏิบัติการรองรับการใช้อำนาจนั้น เช่น เมื่อจะออกคำสั่ง
อพยพในเขตจังหวัด กรณีมากกว่า 1 อำเภอขึ้นไป จะต้องสื่อสารให้สาธารณชนทราบว่า คำสั่งอพยพนั้น 
สั่งใคร ให้ออกจากท่ีใด และท่ีสำคัญคือ ผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งนั้นจะต้องปฏิบัติหรือดำเนินการ
ตามคำสั่งนั้นอย่างไร เป็นต้น  

๓.๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติในสถานการณ์
ภัยขนาดกลาง (ระดับ 2 ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ) จะต้องดำเนินการ  
ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามมาตรา 15 (1) 
เช่น เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ จะต้องตรวจสอบว่าผู้อำนวยการท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร และต้องประสานการรับ
รายงานจากผู้อำนวยการอำเภอนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา 21 วรรคแรก เป็นต้น 

3.๓ การจัดให้มีระบบรายงานตัวต่อผู ้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเป็นเอกภาพ 
โดยเฉพาะเรื่องการเข้าออกสถานที่เกิดสาธารณภัย หรือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดภัย  
เพ่ือรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการวางแผน การปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลพ้ืนที่เกิดภัย  

๓.๔ การแถลงข่าวและให้ข้อมูลแก่สาธารณชน หรือสื่อสารมวลชนต่าง ๆ ต้องมี
ความถูกต้องชัดเจน ไม่ควรให้ข้อมูลในลักษณะความเห็นส่วนตัว และเป็นข้อมูลที่กลั่นกรอง ซึ่งไม่เป็น
การเปิดเผยความลับที่อาจขัดต่อมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
โดยมอบหมายบุคคลให้เป็นโฆษกผู้รับผิดชอบ 

๓.๕ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด ต้องดำเนินการและกำกับดแูล
ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การกำกับการฝึกอบรม อปพร. ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำกับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ และสิ่ งอื่น เพื่อใช้
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการตรวจสอบว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการสำรวจ
ความเสียหายและให้การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีหลังเกิดภัยหรือไม่ เป็นต้น 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

4.1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิ องค์กร  
สาธารณกุศล และภาคประชาสังคม 

4.1.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนนโยบายภัยจากธรรมชาติ  

เบอร์ติดต่อ :  ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๐๙ 
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4.2 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
4.2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิ องค์กร  
สาธารณกุศล และภาคประชาสังคม 

4.2.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ส่วนการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เบอร์ติดต่อ : ๐ 2637 3593 
4.3 การแจ้งเตือนภัย 

4.3.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
(๑) การวิเคราะห์สถานการณ์ ได้แก่ อุตุนิยมวิทยาจังหวัด ชลประทาน

จังหวัด กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ในพื ้นที ่ท ี ่ม ีเข ื ่อน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ฯลฯ 

(๒) การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงพื้นที่ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ดินจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด 
พาณิชย์จังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด โยธาธิการจังหวัด แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 

4.3.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ส่วนปฏิบัติการเตือนภัย  

เบอร์ติดต่อ : 0 2399 4114 และ 0 2637 3750 
4.4 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

4.4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มูลนิธิ องค์กร 
สาธารณกุศล และภาคประชาสังคม 

4.4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ส่วนอำนวยการ และส่วนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยแห่งชาติ  

เบอร์ติดต่อ : 0 2637 3559, 0 2637 3567 
4.5  การเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ชุมชน 

(CBDRM) 
4.5.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.5.2 หน่วยงานส่วนกลางที ่รับผิดชอบ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม  
 เบอร์ติดต่อ : 0 2637 34๐๘ 
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4.6 การเตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายอาสาสมัคร อปพร. 
4.6.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.6.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ส่วนกิจการอาสาสมัคร   
เบอร์ติดต่อ : 0 2637 3424 - 28 โทรสาร 0 2๒43 4257 

5. กลไกการดำเนินงาน 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 กำหนดให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด/ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการ/ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ดังนี้ 

๕ .1 กองอำนวยการป ้องก ันและบรรเทาสาธารณภัยจ ังหว ัด (กอปภ.จ. ) 
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย นายก
องค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด  เป ็นรองผ ู ้อำนวยการ ผ ู ้บ ังค ับการตำรวจภูธรจ ังหว ัด  ผู ้แทน
กระทรวงกลาโหม ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู ้แทนหน่วยงานของรัฐ/ผู ้แทน
สถาบันการศึกษาในพื้นที่/ผู ้แทนองค์การสาธารณกุศลที ่ผู ้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง 
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เป็นกรรมการ และมีหัวหน้าสำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กอปภ.จ. มีอำนาจหน้าที่ 
๕.1.1 จัดทำแผนปฏิบัติการตามความเสี่ยงภัยด้านต่าง ๆ ให้สอดรับกับแผนการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
๕.1.2 กำหนดแนวทาง/การดำเนินการเพื ่อลดความเสี ่ยงจากสาธารณภัย  

การเตรียมพร้อมรับมือกับสาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่ 

๕.1.3 เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัย  
เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ในการจัดการสาธารณภัยขนาดกลาง (ระดับ 2) ให้เสนอ
ผู้อำนวยการจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขึ้นเพ่ือเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นท่ี  

๕.1.4 รวบรวมและจัดทำคลังข้อมูลทรัพยากรในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพืน้ที่จังหวัด 

๕.1.5 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน และจังหวัด
ข้างเคียง โดยให้และรับการสนับสนุน ทรัพยากร เพ่ือช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๕.1.6 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีผู้มีอำนาจตามกฎหมายมอบหมาย 
5.2 เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.) จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการสั่งการ และ
การระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่จังหวัด จนกว่า
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สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ทำหน้าที่สั ่งการ 
ควบคุม และบัญชาการ  

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
๖.๑ การจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

เมื่อได้รับหนังสือสั่งการจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ให้จังหวัดดำเนินการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยดำเนินการ
ตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

6.1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีอำนาจหน้าที่จัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้สอดคล้อง
กับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕64 - 2570 

6.1.2 ประช ุมจ ัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ ังหวั ด 
ให้สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพื้นที่  ได้แก่ ข้อมูลความล่อแหลม 
ความเปราะบาง และศักยภาพ และมีสาระสำคัญตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕5o ตามแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กำหนดไว้ 
ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

6.1.3 เมื ่อคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแล้ว  ให้จังหวัด
จัดส่งแผนดังกล่าว ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ เล่ม พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์  

กรณีที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเห็นว่าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ไม่สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ให้แจ้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตาม
มาตรา ๑๗ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  

6.1.4 เมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตรวจสอบแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดว่ามีความสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัดลงนามเพื่อประกาศใช้แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และให้จังหวัดเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
และนำไปปฏิบัติต่อไป 

6.1.5 ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการผลักดันแผนงาน/โครงการในการลด 
ความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในเขตรับผิดชอบ 

๖.๒ การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖.๒.1 วิเคราะห์ นโยบาย ข้อสั่งการ สถานการณ์ และความเสี่ยงในพื้นที่เพ่ือ

วางแผนการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด  
6.2.2 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประชุมหารือจัดทำร่างโครงการ/ขอบเขตการฝึก 

ร่างสถานการณ์การฝึกหลัก  
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6.2.3 ขออนุมัติโครงการการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ
จังหวัด (อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และคณะทำงานจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... . จัดประชุมคณะทำงานฯ ขั้นต้น เพื่อหารือ
กำหนดแนวทางในการจัดการฝึกฯ วัตถุประสงค์ รูปแบบ  การฝึก ห้วงการฝึก ขอบเขตการฝึก 
สถานการณ์หลัก และการมอบหมายภารกิจ 

6.2.4 จัดประชุมคณะทำงานฯ ขั ้นกลาง เพื ่อจัดทำรายละเอียดการฝึก 
ออกแบบการฝึก สถานการณ์หลัก/ย่อย สำรวจพื้นที่การฝึก และการมอบหมายภารกิจ  

6.2.5 จัดประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ข้ันสุดท้าย) เพ่ือตรวจสอบความพร้อม และการมอบหมายภารกิจ 

6.2.6 จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ในการ
เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย 

6.2.7 จัดประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR) และประเมินผลการฝึกฯ 
6.2.8 จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกฯ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีกรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ 
6.3 การแจ้งเตือนภัย 

เมื่อได้รับการแจ้งเตือนภัยจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ และ/หรือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ให้ดำเนินการ 

6.3.1 รวบรวมและติดตามข้อมูลข่าวสาร (แหล่งข้อมูล)  
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งหน่วยวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ 

ประกอบด้วย หน่วยงานหลักในพื้นที ่ อาทิ สถานีอุตุนิยมวิทยา สำนักงานชลประทานจังหวัด  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ในพื้นที่ที่มีเขื่อน) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดย
ให้มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 

(๒) ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในฐานะ
เลขานุการ กอปภ.จ. รายงานข้อมูลที่ได้จากหน่วยวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์  

6.3.2 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในพ้ืนที่ (Trigger Point) 
(๑) ให้หน่วยวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ระบุพื้นที่ที ่จะได้รับ

ผลกระทบ โดยแยกระดับความรุนแรงสูง ปานกลาง หรือต่ำและลำดับก่อนหลังของพื้นที่ที่คาดว่า  
จะเกิดสถานการณ ์

(๒) สั ่งการนายอำเภอในพื้นที ่ที ่ระบุไว้ตาม (1) เตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ ์

(๓) ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดทำหนังสือ 
(ต.1) ถึงนายอำเภอตาม (2) ให้เตรียมความพร้อมทรัพยากร บุคลากร แผนอพยพ จุดปลอดภัย  
เพ่ือรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานสถานะความพร้อมให้ทราบโดยเร็ว 
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6.3.3 กรณีสถานการณ์ไม่รุนแรงหรือมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อย 
(๑) แจ้งข่าวสารให้หน่วยปฏิบัติและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องทราบ  

เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทำหนังสือในนามของ กอปภ.จ.(ต.2) เพื ่อลงนามแจ้ง
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง กรณีสถานการณ์อยู่ในภาวะปกติ  
(สีเขียว) และให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดทุก ๆ 24 ชั่วโมง หากมีสถานการณ์ในพื ้นที่  
ให้ผู ้อำนวยการอำเภอรายงานทันที (สีน้ำเงิน) และเข้ าปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุ หากมี
สถานการณ ์

(๒) แจ้งประชาชนทราบ เพ่ือเตรียมพร้อมตนเอง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อสารแจ้ง

ข่าวสารให้ประชาชนทราบ ผ่านทุกช่องทาง อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำ
จังหวัด อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยประจำท้องถิ่น อุปกรณ์การแจ้งเตือนภัยของ ปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผ่านช่องทาง Social media ต่าง ๆ เช่น Facebook Line twitter เป็นต้น 

(๓) จัดทำหนังสือแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
กดสัญญาณเตือนภัย 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด สั ่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัด จัดทำหนังสือแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กดสัญญาณแจ้งเตือนภัย 
ในพ้ืนที ่

(๔) รายงานการดำเนินการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัด ลงนามในหนังส ือ (ต.3) รายงานผล 

การดำเนินการของจังหวัดให้ กอปภ.ก. และ มท. ทราบ 
6.3.4 กรณีสถานการณ์มีแนวโน้มส่งผลกระทบรุนแรง 

(๑) ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ/ประกาศแจ้งเตือนภัย 
ผู ้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู ้อำนวยการจังหวัด สั ่งการให้ศูนย์

บัญชาการจังหวัด (ศบก.จ.) จัดทำหนังสือ (ต.4) เสนอเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ตามแผนเผชิญเหตุ แผนอพยพ และ
เตรียมทรัพยากร เครื่องมือเครื่องจักรกลของจังหวัด ระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งาน เป็นต้น 

(๒) จัดทำประกาศแจ้งเตือนภัย 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั 

จัดทำประกาศแจ้งเตือนภัย (ต.5) เพ่ือสื่อสารให้สาธารณชนทราบและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ ศบก.จ. 
(๓) ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมแนบประกาศแจ้งเตือนภัย  

ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต.6) พร้อมแนบประกาศแจ้งเตือนภัยของ กอปภ.ก. 
ให้หน่วยงานในโครงสร้าง ศบก.จ. เข้าเผชิญเหตุตามอำนาจหน้าที่ 
  



 

274 
 

(๔) จัดทำหนังสือแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กดสัญญาณเตือนภัย 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัด สั ่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัด จัดทำหนังสือแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกดสัญญาณแจ้งเตือนภัย 
ในพ้ืนที ่

(๕) รายงานการดำเนินการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ผ ู ้ ว ่ า ราชการจ ั งห ว ัด ลงนามในหน ั งส ื อ (ต.3) รายงานผล 

การดำเนินการของจังหวัด ให้ กอปภ.ก. และ มท. ทราบ 
6.3.5 กรณีสถานการณ์มีแนวโน้มชัดเจนคาดหมายว่าจะส่งผลกระทบรุนแรง

ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนจำเป็นต้องทำการอพยพ 
(๑) แจ้งให้อพยพประชาชน 
(๒) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ผู้ว่าราชการ

จังหวัด สั่งการให้ ศบก.จ. โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดทำหนังสือ (ต.6) 
ให้ลงนามในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(2.1) แจ้งอำเภอ/เทศบาล/อบต.ที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์ ประกาศ (ต.5) 
แจ้งให้อพยพประชาชนไปยังพ้ืนที่ปลอดภัยตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/อำเภอ/ท้องถิ่น  

(2.2) แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
(๓) แจ้งให้ประชาชนทราบ เพ่ือปฏิบัติตามข้อสั่งการ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด แจ้งประชาชน
ทราบทุกช่องทาง เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด สื่อมวลชนท้องถิ่น สมาคม
วิทยุสมัครเล่นแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์การแจ้งเตือนภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผ่านช่องทาง Social media ต่าง ๆ เช่น Facebook Line twitter เป็นต้น 

(๔) จัดทำหนังสือแจ้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กดสัญญาณเตือนภัย 
 ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจังหวัด จัดทำหนังสือแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กดสัญญาณแจ้งเตือนภัย  
ในพ้ืนที ่

(๕) รายงานการดำเนินการ ให้ กรม ปภ. 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามในหนังสือ (ต.3) รายงานผลการดำเนินการ

ของจังหวัดให้ กอปภ.ก. และ มท. ทราบ 
6.3.6 กรณีแจ้งเตือนภัยแล้ว แต่ไม่เกิดสถานการณ์ 

(๑) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด จัดทำหนังสือ (ต.7) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด แจ้งยุติสถานะ
แจ้งเตือนภัยและเข้าสู ่ภาวะปกติ โดยขอให้ต ิดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานคาดการณ์  
อย่างต่อเนื่อง 

(๒) กรณีมีการอพยพประชาชนให้ดำเนินการส่งกลับ ทำประกาศ 
ยุต ิสถานการณ์ กรณีมีการอพยพประชาชน ให้ดำเนินการส่งกลับ โดยผู ้ว ่าราชการจังหวัด 
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สั่งให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ทำประกาศยุติสถานการณ์ (ต.8) ในพื้นที่ 
ที่เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

(๓) แจ้งให้ประชาชนทราบว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด แจ้งประชาชน 

ว่าสถานการณ์ภัยเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ผ่านทุกช่องทาง เช่น สถานีวิทยุกระจายสียงแห่งประเทศไทย
ประจำจังหวัด สื่อสารมวลชนท้องถิ่น สมาคมวิทยุสมัครเล่น อุปกรณ์การแจ้งเตือนภัยของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรวมทั้งผ่านช่องทาง Social media ต่าง ๆ  
เช่น Facebook Line twitter เป็นต้น 

(๔) รายงานการดำเนินการให้ กรม ปภ.  
ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัด ลงนามในหนังส ือ (ต.3) รายงานผล 

การดำเนินการของจังหวัดให้ กอปภ.ก. และ มท. ทราบ 

ชื่อ คำอธิบาย 
ต.1 หนังสือจาก ผวจ.ถึง นอ. สั่งให้เตรียมความพร้อมทรัพยากร บุคลากร แผนอพยพ  

จุดปลอดภัย เพื่อรองรับสถานการณ์ 
ต.2 หนังสือจาก ผวจ. ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสั่งการให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าง

ต่อเนื่องกรณีความรุนแรงของสถานการณ์ระดับสีเขียว หรือสีน้ำเงิน 
ต.3 หนังสือจาก ผวจ. รายงาน ผลปฏิบัติการ ให้ ปภ. และ มท. ทราบ 
ต.4 หนังสือจาก ผวจ.ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียม

ความพร้อมรับสถานการณ์กรณีความรุนแรงของสถานการณ์ระดับสีเหลือง 
ต.5 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เรื่องการแจ้งเตือนภัยให้

ประชาชนทราบและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด 
ต.6 หนังสือจาก ผวจ.ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความ

พร้อมรับสถานการณ์กรณีความรุนแรงของสถานการณ์ระดับสีส้ม หรือสีแดง 
ต.7 หนังสือจาก ผวจ.ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด แจ้งยุติสถานการณ์ และให้ติดตาม

ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานคาดการณ์อย่างต่อเนื่อง 
ต.8 ประกาศจังหวัดแจ้งยุติสถานการณ์ 

 
6.๔ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์จังหวัด เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยมีผู้อำนวยการ จังหวัด เป็นผู้สั่งการ 
ควบคุม และบัญชาการ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดจนกว่า
สถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมทั้ง เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการ
จัดการสาธารณภัยจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสนับสนุนให้แก่กองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที ่ รวมทั ้งอำนวยการและประสาน การเผชิญเหตุระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์การ 
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สาธารณกุศลในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้พิจารณาแบ่งโครงสร้าง
การจัดการเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

- ส่วนอำนวยการ ทำหน้าที่ในการติดตามสถานการณ์ การวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย การประสานข้อมูล การกำหนดหรือออกแผนเผชิญเหตุ เพื ่อให้  
ส่วนปฏิบัติการใช้ในการเผชิญเหตุ และการร่วมอำนวยการสั่งการ ตลอดจนการประเมินความต้องการ
ความจำเป็นในการสนับสนุนทรัพยากรในภาวะฉุกเฉิน 

- ส่วนปฏิบัติการ ทำหน้าที่ในการกู้ภัย การบรรเทาสาธารณภัย หรือเผชิญเหตุ 
โดยมีแผนเผชิญเหตุที่กำหนดโดยส่วนอำนวยการ เป็นแผนการปฏิบัติการกู้ภัยการบรรเทาสาธารณภัย 
การควบคุมสถานการณ์เพ่ือรักษาชีวิต ปกป้องทรัพย์สินและการฟื้นฟูสู่ภาวะปกติ 

- ส่วนสนับสนุน ทำหน้าที่ในการตอบสนองการร้องขอรับ การสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การจัดการในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งกำลังบำรุง 
การสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น 

โดยดำเนินการ ดังนี้ 
- กำหนดผู้รับผิดชอบงาน โดยการกำหนดตัวบุคคล หรือหน่วยงานที่เหมาะสม

รับผิดชอบภารกิจ พร้อมทั้งกำหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เพื่อช่วยควบคุม กำกับการปฏิบัติ 
ในภารกิจที ่สำคัญ เช่น การกำหนดให้รองผู ้ว ่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าหน่วยงาน  
ที่เกี ่ยวข้อง และนายอำเภอรับผิดชอบการบริหารจัดการเหตุในพื้นที่ที ่กำหนด ทั้ งก่อนเกิด ขณะ  
และหลังเกิดภัย 

- กำหนดพ้ืนที่ปฏิบัติการ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ สาธารณภัยที่เกิดขึ้นว่า
มีผลกระทบเป็นวงกว้างเพียงไร แล้วจึงกำหนดพื้นที่เป็นเขตต่างๆ เพื่อใช้วางแผนในการส่งเจ้าหน้าที่ 
อุปกรณ์ ยานพาหนะท่ีเหมาะสมเข้าปฏิบัติการ 

- กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ
และเทคโนโลยีต่างๆ โดยพิจารณาจากทรัพยากรทั้งหมดที่มี แล้วจำแนกจัดสรร และติดตามการใช้
ทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

- กำหนดช่องทางการสื ่อสาร ระดมและกำหนดข่ายการติดต่อสื ่อสารที ่มี  
และแสวงหาเพิ่มเติม ขั้นตอนการสื่อสารต้องสามารถเชื่อมต่อ ใช้ร่วมกันได้ทุกหน่วย และไม่สับสน 
โดยต้องมีทั ้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรองและรบสื ่อสารสำรอง รวมทั้งกำหนดรูปแบบ 
ระยะเวลา และตัวบุคคลสำหรับการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงในทุกระยะ 

ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งในภาวะปกติ หรือเมื่อคาดว่าจะเกิดภัย หรือภาวะวิกฤติ  
ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนเผชิญเหตุฯ ของจังหวัด พร้อมทั้งรายงานให้ส่วนกลางทราบเป็นประจำ
ตามวงรอบการรายงานที่กำหนด 
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โครงสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด 

 

 
6.๕ การเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ชุมชน 

(CBDRM) 
6.5.๑ คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายตามแนวทาง ดังนี้ 

(๑) ชุมชน/หมู่บ้าน ที่เคยประสบภัยหรือเสี่ยงภัยตามแผนของจังหวัด 
บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรธรณี ฯลฯ 

(๒) คณะกรรมการชุมชน/หมู ่บ ้าน (กม.)  หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ 

(๓)  พ้ืนที่เป้าหมาย ชุมชน/หมู่บ้าน ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
6.5.๒ เตรียมพื้นที่ในการดำเนินโครงการโดยประสานงานกับคณะกรรมการ

ชุมชน/หมู่บ้าน (กม.)/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือดำเนินการ 
(๑) ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ แก่คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 
(๒) พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมที่มีความพร้อมและสมัครใจ  

ที่จะเข้ารับการอบรมได้เต็มเวลาตามหลักสูตรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) เก็บรวบรวมข้อมูลเบื ้องต้นของชุมชน/หมู่บ้านพื ้นที ่เป้าหมาย  

เพ่ือใช้ประกอบการฝึกอบรม 
6.5.๓ จัดการฝึกอบรม หลักสูตร ๒ วัน ดำเนินการในรูปแบบของการบรรยาย

และแบ่งกลุ่มดำเนินกิจกรรม ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเข้าใจถึงกระบวนการ
เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ โดยวิทยากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ผ่านการเป็นวิทยากรการจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน  

6.5.๔ ติดตามให้คำแนะนำแก่ชุมชนในการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้าน  

6.5.๕ ประสานกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและคณะกรรมการ
ชุมชน/หมู่บ้าน ให้มีกิจกรรมด้านการเตรียมพร้อมของชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน การจัดทำแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมู ่บ้าน การจัดฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนบรรจุไว ้ใน
แผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน และผลักดันงานเตรียมพร้อมป้องกันภัยบรรจุในแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมส่งมอบรายชื่อคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน/
หมู ่บ ้านท ี ่ผ ่านการฝ ึกอบรมตามกระบวนการ CBDRM ให ้แก ่องค์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น  
เพ่ือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่  

6.5.๖ ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของชุมชน/หมู่บ้าน ในการดำเนิน
กิจกรรมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน/หมู่บ้าน 

๖.๖ การเตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายอาสาสมัคร อปพร. 
 

การปฏิบัติ (Action) คำอธิบาย (Description) แหล่งอ้างอิง (Reference) /  
หน่วยรับผิดชอบ 

๑. การสั ่งใช้ อปพร. 
ส ั งก ัดศ ูนย ์  อปพร. 
จังหวัด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการ
ศูนย์ อปพร. จังหวัด จัดทำคำสั่งใช้ อปพร. 
ในส ังก ัด ให้ปฏ ิบ ัต ิหน ้าที ่  ต ้นส ังกัด
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายให้ อปพร. ได้ 

- พรบ. ปภ. พ.ศ. 2550 
- ระเบียบ มท. ว่าด้วย
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553 
- ระเบียบ กปภ.ช. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร 
ในการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-  ระเบียบ มท. ว่าด้วย การ
เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 - หนังสือ มท. ด่วนมาก ที่  
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๑  
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒. การสั ่งใช้ อปพร. 
ส ั งก ั ดอ ื ่ น ในพ ื ้ น ที่
รับผิดชอบ 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการ
ศูนย์ อปพร. จังหวัด สั่งการให้ผู้อำนวยการ
ศูนย์ อปพร. ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดำเนินการ 
๒. ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ต้นสังกัด จัดทำ
คำสั ่งใช้ อปพร. ในสังกัด ปฏิบัติหน้าที ่ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการจังหวัด  

หมายเหตุ  เมื่ อม ี การสั่ งใช ้  อปพร.  
ศูนย์ อปพร.ต้นสังกัด (ศูนย์ อปพร. องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่าย
ให้ อปพร. ได้ 
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การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562  

1. ความเป็นมา 
อาศัยอำนาจตามความพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.  2561 

มาตรา 41 วรรคหนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้วาง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ  
เพื่อทดรองจ่ายในกรณีที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉินให้ส่วนราชการที่มีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติในระหว่างที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ซึ่งการเบิกจ่ายเงินให้ ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการช่วยเหลือที่กระทรวงการคลังกำหนด และเมื่อส่วนราชการ  
ได้จ่ายเงินทดรองราชการ 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว ต้องดำเนินการขอรับการจัดสรร
เงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการตามที่ระเบียบกำหนด  

ระเบียบได้กำหนดให้ส่วนราชการมีวงเงินทดรองราชการ ใน 2 กรณี ดังนี้ 
1.1 กรณีคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในเวลาอันใกล้ ให้ใช้เพื่อการ

ป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจำเป็นต้องรีบดำเนินการโดยฉับพลัน ภายในวงเงินไม่เกิน 
10 ล้านบาท โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 

1.2 กรณีเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้น และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว ให้ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือสนับสนุนการ
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยเร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยมุ่งหมายที่จะ
บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหาย
ให้แก่ผู้ใด โดยใช้สำหรับทุกสถานการณ์ภัย 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕62 และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2563 
- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ

ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื ่อช่วยเหลือผู ้ประสบ 

ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕62 กำหนดอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
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2.1 อำนาจในการอนุมัติ 
๒.๑.๑ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินทดรองราชการสำนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัด ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่อำเภอหรือกิ่งอำเภอตามความจำเป็นและเหมาะสม 
ซึ่งแต่ละแห่งต้องมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท กรณีที่มีความจำเป็นจะจัดสรรเพิ่มเติมให้อีกก็ได้ 
(ข้อ ๘ วรรคสอง) 

๒.๑.๒ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการของสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เว้นแต่การอนุมัติจ่ายเงินของอำเภอในวงเงินที่
จัดสรรให้ ให้เป็นอำนาจของนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี 
(ข้อ ๙ (๘)) 

- เป็นผู้มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดอนุมัติจ่ายเงินแทนตน ซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ
แทนตนก็ได้ (ข้อ ๙ วรรคสอง) 

- เป็นผู ้มีอำนาจเบิกเงินทดรองราชการกรณีต้องเตรียมเงินสดไว้ใช้  
ในวันหยุดราชการ กรณีมีเหตุอันควรคาดหมายว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ ้นในจังหวัด และมี  
ความจำเป็นต้องเตรียมเงินสดไว้ใช้จ่ายในการช่วยเหลือในวันหยุดราชการ ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัด 
มีอำนาจเบิกเงินทดรองราชการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ข้อ ๙ วรรคท้าย) 

๒.๑.๓ เป็นผู้มีอำนาจประกาศยุติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศยุติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ส่วนราชการที่มีวงเงิน
ทดรองราชการยุติการอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ข้อ ๑๐ (๓)) 

๒.๑.๔ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ 
(ก.ช.ภ.อ.) หรือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกิ่งอำเภอ (ก.ช.ภ.กอ.) จังหวัด
แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) หรือคณะกรรมการ  
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติก่ิงอำเภอ (ก.ช.ภ.กอ.) (ข้อ ๑๑) 

๒.๑.๕ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) (ข้อ ๑๓) 

๒.๑.๖ เป็นผู้อนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภายในวงเงิน
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ข้อ ๑๘ (๒)) 

๒.๑.๗ การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในจังหวัด 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ. มีอำนาจดำเนินการประกาศเขต

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ข้อ ๒๐ (๒)) 
- กรณีไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงทีและผู้ว่าราชการจังหวัด

เห็นว่าความเสียหายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ
พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปก่อนโดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจาก ก.ช.ภ.จ. (ข้อ ๒๐ วรรคท้าย) 
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๒.๑.๘ เป็นผู้อนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการตามมติ ก.ช.ภ.จ. 
- เป็นผู ้อนุมัติการจ่ายเงินทดรองราชการเพื ่อช่วยเหลือผู ้ประสบ 

ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดตามมติ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน
เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติมากกว่าวงเงินที่ได้รับการจัดสรร เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามมติของ ก.ช.ภ.จ (ข้อ ๒๓ (๑)) 

- เป็นผู้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือกรณีไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. 
ได้ทันท่วงที กรณีที่ไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ. ได้ทันท่วงที หากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าความ
เสียหายเป็นไปตามระเบียบฯ ก็ให้มีอำนาจอนุมัติการให้ความช่วยเหลือไปก่อนได้ โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบ จาก ก.ช.ภ.จ. (ข้อ ๒๓ (๑) วรรคสอง) 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
๒.๒.๑ เป็นประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 

(ก.ช.ภ.จ.) (ข้อ ๑๓) 
๒.๒.๒ เป็นผู้ร่วมพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน (ข้อ ๑๔ (๘)) 
๒.๒.๓ เป็นประธานการประชุม ก.ช.ภ.จ. มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรณี

ที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด (ข้อ ๑๕ 
วรรคท้าย) 

3. ข้อพึงระวัง  
- 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในส่วนภูมิภาค หน่วยราชการส่วนกลางที่ตั้งในส่วน
ภูมิภาค องค์กรการกุศลและภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 

4.๒ หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค  

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๐๙ 

5. กลไกการดำเนินงาน 
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ. )  

มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ภายใต้ ก.ช.ภ.จ. ประกอบด้วย ปลัดจังหวั ด พาณิชย์
จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดหรือประธานหอการค้าจังหวัดหรือผู ้แทนในเขตจังหวัดนั้น เป็นกรรมการ และมีหัวหน้า
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการ และเลขานุการ (ข้อ ๑๓ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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ก.ช.ภ.จ. มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 
5.1 ตรวจสอบและกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านต่าง ๆ 

ตามที่ ก.ช.ภ.อ. หรือ ก.ช.ภ.กอ. ได้สำรวจความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแต่ละ
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

5.2 พ ิจารณาช ่ วย เหล ือผ ู ้ ประสบภ ัยพ ิบ ั ต ิ ตามหล ัก เกณฑ ์และว ิ ธ ี การ 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

5.3 ระดมสรรพกำลัง ควบคุม เร่งรัด และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว 
ทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน 

5.4 พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสำหรับส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่มีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
แต่จำเป็นต้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามมติของ ก.ช.ภ.จ. 

5.5 จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กำลังคน อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ยานพาหนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นจากส่วนกลาง ในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกินกว่า
ความสามารถของจังหวัด 

5.6 ประสานงานและร่วมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกับ ก.ช.ภ.จ. อ่ืน  
ในกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึนในหลายจังหวัด 

5.7 รายงานความเสียหายจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในจังหวัด การแก้ไข
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และโครงการขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจากส่วนกลาง ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบหรือเพื ่อพิจารณา
ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป 

5.8 พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ขั้นตอนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

(วงเงิน 10 ล้านบาท) 
6.๑.๑ ความหมาย “ในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง” การดำเนินการที่จำเป็นต้อง

กระทำต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ และจำเป็นต้องรีบป้องกันหรือ
ยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวโดยฉับพลัน เพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่ดำเนินการ
อาจส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชนหรือของรัฐ 

6.๑.2 อำนาจหน้าที่การใช้จ่ายเงิน เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน 

6.๑.3 ไม่ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
เมื่อดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว แต่ไม่สามารถป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติได้ 
ก็ให้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต่อไป 
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6.๑.4 การใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ไม่รวมถึง
การป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตรที่เกิดจากโรคหรือการระบาดของสัตว์หรือ
พืชทุกชนิดซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของ
หน่วยงานก่อน เมื่อไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้ว และงบประมาณไม่
เพียงพอ ให้สามารถใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ 

6.๑.5 วิธีการใช้จ่ายเงินฯ 
(1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

กับการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติในครั้งนั้น อย่างน้อย 5 คน เป็นคณะกรรมการ ทำหน้าที่
ประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของภัย วิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้ พฤติการณ์/
ปัจจัยบ่งชี้ต่าง ๆ ว่ามีความจำเป็นต้องป้องกันหรือยับยั้ง เสนอมาตรการและแนวทางในการป้องกัน
หรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(2) การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ที่กำหนดไว้ในประกาศกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รายการค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ ได้แก่ ค่าแรงงาน ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ค่าจัดหาพลังงานเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ค่า
จัดหาพลังงานไฟฟ้า ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่
และผู้มาให้ความช่วยเหลือ 

หากกรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องจ่ายนอกเหนือจากรายการเหล่านี้ 
ให้คณะกรรมการฯ ที่ทำหน้าที่เสนอมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ เป็นผู้
พิจารณากำหนดและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ืออนุมัติจ่ายต่อไป 

(3) เมื ่อผู ้ว ่าราชการจังหวัดได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินแล้ว ให้รายงาน 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่อนุมัติ 

(4) การจ ัดหาพ ัสด ุ  การตรวจร ับพ ัสด ุ  และการบร ิหารพ ัสดุ   
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  

(5) การส่งเอกสารเพื่อขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงิน
ทดรองราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับรองและยืนยันด้วยว่า ได้ดำเนินการและใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการถูกต้องเป็นจริง และอยู่ภายในวงเงินตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ จะต้องส่ง
ใบสำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใน 45 
วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเงิน 

6.2 ขั้นตอนการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
6.2.1 เมื่อเกิดภัยพิบัติในจังหวัด นายอำเภอท้องที่จะรายงานเป็นเหตุด่วน 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับ ก.ช.ภ.จ. เพ่ือพิจารณาประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
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6.2.2 เมื ่อผู ้ว ่าราชการจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว อำเภอจะดำเนินการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ หรือ ก.ช.ภ.อ. ประกอบด้วย นายอำเภอเป็นประธานกรรมการ หัวหน้า
ส่วนราชการประจำอำเภอที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทนไม่เกินสี่คน ผู้แทนกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน ผู้แทน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ และมีปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งนายอำเภอจะเป็น
ผู้อนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามมติของคณะกรรมการ 
ก.ช.ภ.อ. ภายในวงเงินทดรองราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรให้ 

6.2.3 หากอำเภอมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมากกว่าวงเงิน
ที่ได้รับการจัดสรรจากผู้ว่าราชการจังหวัด ก็จะขอรับการสนับสนุนโดยตรงต่อจังหวัด ซึ่งจังหวัด  
จะนำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัต ิระดับจังหวัด หรือ ก.ช.ภ.จ.  
ที่ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด พาณิชย์จังหวัด โยธาธิการ  
และผังเมืองจังหวัดผู ้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์หนึ ่งคน ผู ้แทน
กระทรวงกลาโหมหนึ่งคนผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งคน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งคน ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไม่เกิน
สี่คน ประธานหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือผู้แทนในเขตจังหวัดนั้นหนึ่งคน  
เป็นกรรมการ และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมกา ร 
และเลขานุการ พิจารณาช่วยเหลือผ ู ้ประสบภัยพิบ ัต ิตามที ่อำเภอร ้องขอภายใต้ระเบ ียบ  
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะอนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการ
ของจังหวัดสนับสนุนการดังกล่าวตามมติของ ก.ช.ภ.จ. 

6.2.4 ให้ส่วนราชการที่มีวงเงินทดรองราชการ และผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนี้ 

ส่วนราชการ วงเงิน (บาท) ผู้มีอำนาจอนุมัติ 
(1) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 100,000,000 นายกรัฐมนตรี 
(2) สำนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงกลาโหม 

50,000,000 ปลัดกระทรวงกลาโหม 

(3) สำนักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

10,000,000 ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

(4) สำนักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

50,000,000 ปลัดกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ 

(5) สำนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงมหาดไทย 

50,000,000 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(6) สำนักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงสาธารณสุข 

10,000,000 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ส่วนราชการ วงเงิน (บาท) ผู้มีอำนาจอนุมัติ 
(7) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000,000 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
(8) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด แห่งละ 
 
 
 
 
 
 

20,000,000 ผู้ว่าราชการจังหวัด 

6.2.5 การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย หากไม่พอ 
ให้ขอขยายเพ่ิมจากกระทรวงการคลัง 

6.2.6 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร กรณีภัยที่เกิด
จากโรคหรือการระบาด ของสัตว์หรือพืชทุกชนิด ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่ายจากเงิน
งบประมาณของหน่วยงานก่อน เมื่อไม่สามารถป้องกันได้และเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดแล้วและ
งบประมาณไม่เพียงพอ อาจใช้จ่ายจากเงินทดรองราชการในอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ วงเงิน 50 ล้านบาท 

6.2.7 หากวงเงินทดรองราชการของจังหวัดมีไม่เพียงพอ จังหวัดสามารถ 
ขอขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติมต่อกระทรวงการคลังได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

6.2.8 การให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบ
กระทรวงการคลังฯ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนนับแต่วันที่เกิดภัย หากมีความ
จำเป็นต้องดำเนินการเกินกว่าสามเดือน จังหวัดต้องขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือต่อกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีอำนาจอนุมัติให้ขยาย
เวลาการให้ความช่วยเหลือให้แก่จังหวัดได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

6.2.9 การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ต้องเป็น
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพ
เดิมอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า โดยไม่สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการ  
เพื่อก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคที่ถาวรหรือก่อสร้างใหม่ได้ การจ่ายเงินทดรองราชการให้จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด หากมีความจำเป็นต้อง
จ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ ต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังก่อน โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 โดยหลักเกณฑ์
ดังกล่าวให้ช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน โดยให้คำนึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความ
เหมาะสม โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน สรุปได้ดังนี้ 

ไม่เกิน 

๕๐๐,๐๐

๐ 

นายอำเภอ 

อำเภอ : เฉพาะกรณีท่ีผู้ว่า

ราชการจังหวัดจัดสรรวงเงิน

ทดรองราชการให้ตามความ

จำเป็น 
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ด้าน การช่วยเหลือ รายการช่วยเหลือ 
1 ด้านการดำรงชีพ เช่น ค่าอาหารจัดเลี้ยง ค่าถุงยังชีพ ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่

อาศัยประจำ ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ  
ค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ค่าเครื่อง
นอน ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ค่าจัดการศพ ค่าเครื่องกันหนาว 
เป็นต้น  

2 ด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เป็นต้น  
3 ด้านการแพทย์และ 

การสาธารณสุข 
เช่น ค่าวัสดุ เคมีภัณฑ์ อาหาร และเวชภัณฑ์สำหรับแจกจ่าย
ประชาชน และจัดหาเคมีภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สำหรับไปปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน และค่ายาชุด
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (๘ รายการ) เป็นต้น 

4 ด้านการเกษตร 
 

 (1) ด้านพืช 
 
 
 
 
 
(2) ด้านประมง 
(3) ด้านปศุสัตว์ 
 
(4) ด้านการเกษตรอ่ืน 

เช่น ค่าชดเชยพืชตายหรือเสียหายตามจำนวนพ้ืนที่เสียหายจริง    
ไม่เกินครอบครัวละ 30 ไร่ ค่าใช้จ่ายในการขุดลอก ขนย้ายหิน 
ดิน ฯลฯ รวมทั้งซากวัสดุที่ทับถมพ้ืนที่แปลงเกษตรกรรม  
ไม่เกิน 5 ไร่ ค่าขนย้ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตในอัตรา
ร้อยละ 50 ของปัจจัยการผลิตและผลผลิตของเกษตรกร 
ที่ดำเนินการขนย้าย เป็นต้น 
เช่น ค่าชดเชยสัตว์น้ำตายหรือสูญหาย วัสดุทางการประมง เป็นต้น 
เช่น ค่าชดเชยสัตว์ตายหรือสูญหาย ค่าอาหารสัตว์ วัคซีน 
และเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เป็นต้น 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการปรับเกลี่ยพื้นที่ ค่าซ่อมแซมอาคาร
ชลประทาน และระบบชลประทาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ขนย้ายสัตว์เลี้ยง หรือขนส่งพืชหญ้าอาหารสัตว์ เป็นต้น 

5 ด้านบรรเทาสาธารณภัย เช่น ซ่อมแซมสิ่งสาธารณาประโยชน์ที่เสียหาย ค่าจ้างเหมา
กำจัด สิ่งกีดขวางทางน้ำ ค่าจัดหาวัสดุ ได้แก่ กระสอบทราย 
ดิน ลูกรัง เป็นต้น เพ่ือนำไปแก้ไขเหตุการณ์เร่งด่วนฉุกเฉิน 
เป็นต้น 

6 ด้านการปฏิบัติงานให้ 
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

เช่น ค่าแซมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ
หรือผลักดันน้ำ เครื่องปั่นไฟ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน
การกู้ชีพกู้ภัย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวมทั้งค่า
กระแสไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ค่าเช่า
หรือจ้างเหมาเครื่องสูบน้ำหรือยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาหรือจ้าง
แรงงาน ค่าอาหารจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ของทางราชการและผู้มาให้
ความช่วยเหลือต้องไม่ได้รับเงินอ่ืนจากทางราชการอีก เป็นต้น 
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6.2.10 การส่งเอกสารเพื่อขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรอง
ราชการ เมื่อส่วนราชการได้จ่ายเงินทดรองราชการไปแล้ว ให้ดำเนินการขอรับโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ดังนี้ 

(1) กรณีสำนักเลขาธ ิการนายกร ัฐมนตร ี สำนักนายกร ัฐมนตรี 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ได้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการ  
ในอำนาจของตนเองไปแล้ว ให้รวบรวมใบสำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งกรมบัญชีกลางภายใน  
30 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง 

(2) กรณีกระทรวงกลาโหมได้จัดสรรเงินทดรองราชการให้แก่หน่วยงาน
ในสังกัด หรือกรณีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือกรณีส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งไม่มีวงเงินทดรองราชการฯ แล้วแต่กรณี ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐดังกล่าวที่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการโอนเงินทดรองราชการ รวบรวมใบสำคัญและเอกสารที่
เกี่ยวข้องส่งมายังส่วนราชการเจ้าของเงินภายใน 45 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเงิน และส่วนราชการ
เจ้าของเงินรวบรวมใบสำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ระยะเวลาดำเนินการ
ขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการจะต้องเสร็จสิ้น ภายใน 75 วันทำการ 



 

288 
 

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
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การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
1.  หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป) 

1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๖๕ กำหนดให้
รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลั กธรรมาภิบาล  
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ซึ่งตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นด้านความปลอดภัยทางถนนได้ถูกกำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

เป้าหมาย : ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
ตัวช้ีวัด : อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คนต่อประชากร ๑ แสนคน) 
ค่าเป้าหมาย : ระหว่างปี 2561 – 2580 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 – 2580 
๑๒ คนต่อประชากร    

๑ แสนคน 
๑๒ คนต่อประชากร    

๑ แสนคน 
๘ คนต่อประชากร      

๑ แสนคน 
๕ คนต่อประชากร                

๑ แสนคน 

1.2 การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ได้ให้ความสำคัญกับ
แนวทางการดำเนินงานตามกรอบปฏิญญามอสโก โดยมีมติกำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓  
เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน และกำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็น “วาระ
แห่งชาติ” โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน นำกรอบปฏิญญามอสโก ภายใต้
กรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนโลก๕ เสาหลัก ไปใช้เป็นกรอบแนวทางการในการ
ดำเนินงาน ประกอบด้วย ๑) การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ๒) ถนนและการสัญจร  
อย่างปลอดภัย ๓) ยานพาหนะปลอดภัย ๔) ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ ๕) การตอบสนอง 
หลังเกิดอุบัติเหตุ 

1.3 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ได้นำกรอบการดำเนินงานดังกล่าว  
มากำหนดทิศทางและกรอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ 
โดยการจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นแผนหลักในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และให้ทุกภาคส่วน 
ทั ้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น นำไปขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายทั้งในระดับชาติ  
และระดับโลกต่อไป 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554  
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ข้อ 16 ให้มีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เรียกโดยย่อว่า  
“ศปถ. จังหวัด” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัด และให้มีคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด ประกอบด้วย … 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ … 
(6) หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นกรรมการ

และเลขานุการ 
ข้อ 17 ให้คณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

(2) ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด … 
(5) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 
(6) จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน  
(9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554  
ข้อ ๑๖ ให้มีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เรียกโดยย่อว่า 

“ศปถ. จังหวัด”โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัด และให้มีคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ … 
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ … 
(๓) อำนวยการ ประสานการปฏิบัติงาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล  

ตามแผนปฏิบัติการแผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
2.3 หน้าที่สนับสนุน 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554  
ข้อ ๑๖ ให้มีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เรียกโดยย่อว่า

“ศปถ. จังหวัด” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัด และให้มีคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการ ศปถ. จ ังหวัด มีอำนาจหน้าที ่ในเขตจังหวัด 

ดังต่อไปนี้ 
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด 

3. ข้อพึงระวัง 
- 
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4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

สำนักงานจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด อำเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล รัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัด
สถานศึกษาในเขตจังหวัด ภาคเอกชนในเขตจังหวัด มูลนิธิในเขตจังหวัด 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที ่ร ับผิดชอบ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน ส่วนนโยบายและประเมินผลความปลอดภัยทางถนน 

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๗๒๑ 

5. กลไกการดำเนินงาน 
5.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กร เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
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5.2 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ. จังหวัด) มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และเป็นประธานกรรมการ 
ศปถ.จังหวัด ภายใต้องค์ประกอบ คณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด ประกอบด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธร
จังหวัด ปลัดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วย
ราชการ/หน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด ผู้แทนภาคประชาสังคม/ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นกรรมการ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ประจำอยู่ในจังหวัดจำนวนหนึ่งคนที่ผู ้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการ ศปถ. จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนแม่บท
ความปลอดภัยทางถนน แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

2. ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด 
3. อำนวยการ ประสานการปฏ ิบ ัต ิ  เร ่งร ัด ต ิดตาม และประเม ินผล  

ตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด 
5. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 
6. จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน 
7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่อสาธารณะ  
8.รายงานผลการดำเนินงานและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ศปถ.  

เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับ
จังหวัด 

9. แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการหร ือคณะทำงาน เพื ่อปฏิบัต ิหน้าที ่ตามที่
คณะกรรมการ นปถ. หรือคณะกรรมการ ศปถ. มอบหมาย 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ด้านการบริหารจัดการ 

ประเด็น แนวทาง 
1. การกำหนดทิศทางและ
ประเด็นเร่งด่วน 

ให้ใช้กรอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด กำหนด
ทิศทางและประเด็นเร่งด่วนในการดำเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที ่

2. การจัดทำแผนป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

2.1 ให้จัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด         
ตามทิศทางและประเด็นเร่งด่วนที่กำหนด เพ่ือบูรณาการทุกภาคส่วน 
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ประเด็น แนวทาง 
ในการขับเคล ื ่อนการดำเน ินงานในพื ้นที ่  โดยใช ้กรอบ 
แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนเป็นกรอบในการจัดทำ  
2.2 ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมอบหมาย
ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ให้สอดคล้อง กับป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด 

3. การขับเคลื่อนการดำเนินงาน 3.1 การประชุม 
      3.1.1 ให้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ         
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกเดือน เพื ่อว ิเคราะห์
สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุกำหนดมาตรการและแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหา ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
ตลอดจนรายงานผลการดำเน ินการให้ศ ูนย ์อำนวยการ 
ความปลอดภัยทางถนนรับทราบทุกเดือน 
       3.1.2 ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
มอบหมาย ให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดประชุมคณะกรรมการฯ  
และรายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย 
ทางถนนจังหวัดรับทราบ 
3.2 ให้แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานเพื ่อขับเคลื ่อน
มาตรการ แนวทางการป้องกันและลดอุบัต ิเหตุทางถนน 
ตามแผนป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด 
3.3 ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและสถิติอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด            
เพ่ือเก็บข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่  
3.4 ให้เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน 
3.5 ให้ประสานการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม 
และสน ับสน ุนการดำ เน ิ น งานของศ ูนย ์ปฏ ิบ ั ต ิ ก าร 
ความปลอดภ ัยทางถนนอำเภอ และศ ูนย ์ปฏ ิบ ัต ิการ 
ความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.2 ด้านถนน 
ประเด็น แนวทาง 

1. ด้านกายภาพถนน 1.1 ให้กำกับ ควบคุม ดูแลถนนสายใหม่ให้มีมาตรฐาน 
ความปลอดภัยในการออกแบบ และการก่อสร้างถนน  
1.2 ให้กำกับ ควบคุม ดูแลถนนสายที่มีอยู่แล้วต้องผ่าน
มาตรฐานความปลอดภัย 

2. ข้อมูลจุดเสี่ยงและจุดอันตราย 2.1 ให้จัดเก็บข้อมูลจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นท่ี  
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2.2 ให้นำข้อมูลจุดเสี่ยง จุดอันตรายมาวิเคราะห์เพ่ือกำหนด
มาตรการ แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดเส ี ่ยง จ ุดอันตรายให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงการเกิดอุบัติเหตุใน
พ้ืนที่  

3. การให้คำปรึกษาและ
สนับสนุน 

ให้คำปรึกษาและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านมาตรฐานความปลอดภัย
ให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และ 
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
   1. การออกแบบ และการก่อสร้างถนนให้มีมาตรฐาน 
ความปลอดภัย 
   2. ด้านวิศวกรรมจราจร  
   3. ด้านการแก้ไขจุดเสี่ยง และจุดอันตราย 

6.3 ด้านยานพาหนะ 
ประเด็น แนวทาง 

การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
         

ให้กำกับ ควบคุม ดูแลยานพาหนะให้มีมาตรฐานความปลอดภัย  
ดังนี้ 

1. การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ 
2. ยานพาหนะมีอุปกรณ์นิรภัยที่ครบถ้วน 
3. ยานพาหนะมีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วน 

6.4 ด้านผู้ใช้รถใช้ถนน 
ประเด็น แนวทาง 

การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ    
      

1. การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ         
ตามสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงในพื้นที่ ดังนี้ 
     1.1 การลดพฤติกรรมเสี ่ยงผู้ขับขี ่ เน้นการดื่มแล้วขับ  
การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การไม่สวมหมวกนิรภัย 
การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร 
     1.2 การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่
กฎหมายกำหนด 
2.  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี  
3.  การรณรงค์ประชาส ัมพันธ ์สร ้างจ ิตสำนึกและความ
ตระหนักด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

6.5 ด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ 
ประเด็น แนวทาง 

การตอบสนองหล ั ง กา ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ 

1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทีมกู้ชีพ/กู้ภัย ในพ้ืนที่จังหวัด 
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2. จัดทำแนวทางการประสานความร่วมมือและการปฏิบัติงาน 
ของทีมกู้ชีพ/กู้ภัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ  
ในพ้ืนที่จังหวัด 
3. จ ัดทำส ื ่อรณรงค ์ประชาส ัมพ ันธ ์ช ่องทางการช ่วยเหลือ  
และข้ันตอนการขอรับความช่วยเหลือต่าง ๆ   

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
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การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป) 

การแก้ไขปัญหาขยะของประเทศไทยถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายและทิศทางให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแก้ไข
ปัญหาขยะของประเทศ โดย คสช. ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย
รับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการจัดตั้งโรงกำจัดขยะมูลฝอยในภาพรวมของ
ประเทศ เพื ่อให้มีโรงกำจัดขยะมูลฝอยเพียงพอที ่จะรองรับปริมาณขยะของทุกจังหวัด และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก
ร ับผ ิดชอบเกี ่ยวกับการจ ัดการแก้ไขปัญหาขยะในภาพรวมของประเทศ โดยให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการ
ดำเนินการ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 รับทราบแนวทางการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของกระทรวงมหาดไทย โดยมีแนวทางในการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดขยะ
ของแต่ละกลุ่ม 

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” โดยเน้นการจัดการครบวงจรทั้ง 3 ระยะ คือ 

1. ระยะต้นทาง คือ การลด และคัดแยกขยะ ตามหลัก 3ช หรือ 3Rs : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ            
นำกลับมาใช้ใหม ่และช่วยคัดแยกขยะ  

2. ระยะกลางทาง คือ การจัดระบบเก็บขนมีประสิทธิภาพ  
3. ระยะปลายทาง คือ การกำจัดขยะให้หมดไป โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีการรวมกลุ่ม Clusters ในการจัดการขยะ และส่งเสริมให้เอกชนมาร่วมทุนกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทำโครงการกำจัดขยะ เพื่อลดภาระงบประมาณของรัฐและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ/ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ 

พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

มาตรา ๓๔/๑ การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตพื้นที่ของ
ราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แต่ไม่รวมถึงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนเป็นผู้ดำเนินการหรือทำ
ร่วมกับราชการส่วนท้องถิ่นก็ได้ 



 

302 
 

มาตรา ๓๔/๔ ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด 
เพื่อให้คำแนะนำและกำกับการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นในการดำเนินโครงการตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
ประกาศ มท. เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560  
ข้อ 12 การกำจัดมูลฝอย ให้ดำเนินการตามวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ดังนี้ 

(๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
(๒) การหมักทำปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 
(๓) การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน 
(4) การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน 
(5) วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือคณะกรรมการจังหวัด

ให้คำแนะนำ 
การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจังหวัดอาจให้คำแนะนำราชการ

ส่วนท้องถิ่นตามที่เห็นสมควร 
ข้อ 14 เพื่อให้มีระบบจัดการและกำจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ ในการดำเนินการของราชการท้องถิ่น
ตามข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี มีหน้าที่แนะนำและ
กำกับราชการส่วนท้องถิ่นในการรวมกลุ่มของราชการส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด ทั้งนี้ ตามแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 

กรณีราชการส่วนท้องถิ ่นไม่อาจดำเนินการตามวรรคหนึ ่งได้ หรือกรณี  
มีดำเนินการข้ามเขตจังหวัดให้ราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำแนะนำของคณะกรรมการจังหวัด หรือ
คณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณีขอทำความตกลงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายก่อนดำเนินการ 

ข้อ 17 ในการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย  
ให้คณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี ให้คำแนะนำราชการส่วนท้องถิ่น  
ในการจัดทำข้อเสนอเพ่ือให้ รมว.มท. หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายให้ความเห็นชอบ  

ข้อ 18 ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการด้วยวิธีการประมูลตามวรรคหนึ่ง ราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้จัดทำข้อเสนออาจพิจารณาคัดเลือกเอกชนโดยไม่ใช้วิธีประมูลก็ได้ โดยให้ขอคำแนะนำ
จากคณะกรรมการจังหวัดหรือคณะกรรมการกลาง แล ้วแต่กรณี และเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ  

ข้อ 22 ให้คณะกรรมการจังหวัด หรือคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี  
ให้คำแนะนำแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการนำมูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปดำเนินการใช้ หรือหาประโยชน์
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โดยวิธีการ จำหน่าย จ่าย โอน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงศักยภาพ ต้นทุน ความคุ้มค่า และประโยชน์ของทาง
ราชการ เป็นสำคัญ 

ข้อ ๒๔ การจัดการมูลฝอยที่ได้ดำเนินการก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และยัง
ดำเนินกระบวนการไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการต่อไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด
ของท้องถิ่น ประกาศ มติ และคำสั่งที่ใช้อยู่ในขณะนั้นจนกว่าจะแล้วเสร็จในกรณีการดำเนินการยังไม่
แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่ง หากราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่าการดำเนินการตามประกาศนี้เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์มากกว่า ให้เสนอคณะกรรมการจังหวัดหรือคณะกรรมการกลาง แล้วแต่กรณี พิจารณา
ถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของรัฐ และให้คำแนะนำราชการส่วนท้องถิ ่นเพื ่อดำเนินการ  
ตามประกาศนี้ได ้

3. ข้อพึงระวัง  
3.1 ในการพิจารณาใช้อำนาจตามข้อ 17 ของคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและ

มูลฝอยจังหวัด ในการพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอโครงการการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วม
ดำเนินการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอคณะกรรมการกลางการจัดการ 
สิ ่งปฏิกูลและมูลฝอยพิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นชอบโครงการนั้น 
คณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
กลางการจัดการสิ ่งปฏิกูลและมูลฝอยกำหนด ต้องพิจารณาให้รอบคอบ คำนึงถึงความเป็นไปได้  
ของเทคโนโลยี ผลประโยชน์ตอบแทนรัฐและเอกชน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น   

3.2 ในการพิจารณาใช้อำนาจตามข้อ 14 ของคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยจังหวัด ในการพิจารณาเห็นชอบการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น คณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ต้องพิจารณาให้เป็นไป
ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0810.5/ว 0263  
ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ต้องคำนึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน บันทึกข้อตกลงเป็น
หนังสือที่สภาท้องถิ่นแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ ไม่มีการรวมกลุ่มพื้นที่ซ้ำซ้อนกัน ตลอดจนมี
ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ : กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  

เบอร์โทรศัพท ์: 0 2254 9000 ตอ่ 2112, 061 404 1212  
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5. กลไกการดำเนินงาน 
มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู ้ว่า
ราชการจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  
ให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด โดยมีพันธกิจ ดังนี้ 

1. ขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

2. ส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างคุ้มค่า มุ่งเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs: Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 ช: ใช้น้อย 
ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ 

3. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชน
เพ่ือนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

4. สนับสนุนและส่งเสริมในการรวมกลุ่ม clusters ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม/ภาคประชาชน และแบ่งกรอบการดำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
จัดการขยะต้นทาง ด้านการจัดการขยะกลางทาง และด้านการจัดการขยะปลายทาง และมี
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด กำหนดไว้ในแต่ละปีงบประมาณ 

5.๑ คณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด กระทรวงมหาดไทย 
สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการแต่งตั้ง “คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด” 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และท้องถิ่นจังหวัด เป็นเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. เสนอแนะ แนะนำ และช่วยเหลือราชการส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนงาน
โครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด 

๒. จัดทำแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในระดับจังหวัด
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนดำเนินการขับเคลื่อนแผนงานโครงการในการจัดการ  
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยไปสู่การปฏิบัติ 

๓. พิจารณาการรวมกลุ่มพื้นที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Cluster) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยร่วมกันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมสถานที่กำจัดมูลฝอย 
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๔. พิจารณาและกลั ่นกรองโครงการในการจัดการสิ ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ที่ขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินส่งให้  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๕. พิจารณากลั ่นกรองโครงการจัดการมูลฝอยที ่มอบให้เอกชนหรือร่วม
ดำเนินการกับภาคเอกชนหรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้
ในประกาศกระทรวงมหาดไทย 

๖. เชิญบุคคลหรือส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล 
และมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิค
และวิชาการ และส่งเอกสาร เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ 
ด้านการจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการด้านการจัดการ  
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

๘. สามารถแต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 
๙. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 

5.๒ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 
ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการถ่ายทอดนโยบายหลัก การกำกับ ติดตาม 
เร่งรัดการดำเนินการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของพ้ืนที่ ดังนี้ 

1. จัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อดำเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอย
ของจังหวัด 

2. เร่งรัดการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในจังหวัดให้หมดไป  
โดยกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะ  
มูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง 

3.สนับสนุนการรวมกลุ่มพื ้นที ่และจัดตั ้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมในทุก
จังหวัด (ขนาดใหญ่ (L) ขนาดกลาง (M) ขนาดเล็ก (S)) โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน และส่งเสริม
เอกชนลงทุน การจัดการขยะมูลฝอย 

4. สนับสนุนให้มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัดหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่ต้นทางให้กับประชาชน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการลดและคัดแยก
และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 
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6. ติดตามและกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึง
ให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน 

7. สนับสนุนการจัดหาพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8. สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยการ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสามารถเข้าร่วมรับรู้ ให้ข้อเสนอแนะร่วมตัดสินใจและร่วมมือในการดำเนิน
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั ้งแต่ต้น และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  

9. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 หรือระเบียบ กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ขับเคลื ่อนนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดจัดทำ

แผนปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาด” ดังนี้ 

1. ระยะต้นทาง ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ตามหลัก 3Rs หรือ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ แปรรูปการใช้) 
เพื ่อส่งเสริมให้ให้เกิดการจัดการแบบ Zero waste หรือการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ เนื่องจาก 
ในบริบทของพื ้นที ่ต ่างจังหวัดและชนบทสามารถขับเคลื ่อนการจัดการขยะในชุมชนได้ง ่าย  
ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ธนาคารขยะ การหมักทำปุ๋ย วัสดุรีไซเคิล กองทุนขยะ ขยะแลกไข่
หรือแลกสิ่งของ เป็นต้น ซึ่งแตกต่างกับพื้นที่ชุมชนเมืองใหญ่หรือกรุงเทพมหานครซึ่งมีปริม าณขยะ
เป็นจำนวนมาก เร่งดำเนินการเผยแพร่ สร้างการรับรู้เชิงรุก  มีการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดสู่พื้นที่ต่าง ๆ  
อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เร่งให้ผู้สร้างขยะหรือผู้ก่อขยะมีการคัดแยกขยะ ผ่านการสร้างความ
รับรู้ให้กับผู้ก่อกำเนิดขยะ ได้แก่ ประชาชน ภาคเอกชน ห้างร้าน สถานประกอบการ และหน่วยงาน
ราชการ จะต้องมีการคัดแยกขยะ 4 ประเภท คือขยะทั่วไป  ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตรายชุมชน ส่วนขยะในพ้ืนที่สาธารณะ ให้จัดถังขยะไว้ 2 ประเภท คือ ถังขยะทั่วไป กับ ถังขยะรีไซเคิล 

2. ระยะกลางทาง การเก็บขนขยะไปยังสถานที่กำจัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระเบียบวางแผนการเก็บขน เช่น การกำหนดจุด นัดวัน
เวลาหรือสถานที่การเก็บขยะ พร้อมทั้งออกกฎหมายและระเบียบเพ่ือกำหนดแนวทางในพ้ืนที่ โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเวลานัดการเก็บแต่ละประเภทขยะตามความเหมาะสมของปริมาณ
และพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและไม่เป็นภาระแก่ประชาชน และควบคุมดูแลให้รถเก็บขยะมีสภาพ
พร้อมใช้งาน 
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3. ระยะปลายทาง ให้มีการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมขยะให้สามารถกำหนดเทคโนโลยีในการกำจัดขยะ 
ที่เหมาะสมกับปริมาณขยะ และศักยภาพของพ้ืนที่ได้ แบ่งเป็น (1) กลุ่มพ้ืนที่ขนาดใหญ่ (L) หมายถึง 
กลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันแล้ว มากกว่า 500 ตัน/วัน
ขึ้นไป (2) กลุ่มพื้นที่ขนาดกลาง (M) หมายถึง กลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยรวมกัน ตั้งแต่ 300 - 500 ตัน/วัน (3) กลุ่มพื้นที่ขนาดเล็ก (S) หมายถึง กลุ่มพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมกันแล้วน้อยกว่า 300 ตัน/วัน โดยส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมทุนดำเนินการกำจัดขยะเพื่อผลิตพลังงาน ลดภาระงบประมาณภาครัฐ และ
รายได้จากพลังงานยังลดต้นทุนค่ากำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การรวมกลุ่มพื้นที่
ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสมโดยให้พิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการสิ ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด  
และหากมีการดำเนินการข้ามเขตจังหวัดต้องดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด โดยขอความเห็นชอบ
จากปลัดกระทรวงมหาดไทย 

6 .2 ขั ้นตอนในการเสนอโครงการมอบหมายเอกชนดำเน ินการหรือร ่วม
ดำเนินการกำจัดมูลฝอย มี 10 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อเสนอโครงการกำจัดมูลฝอย โดยอย่างน้อย
ต้องแสดงรายละเอียดหัวข้อการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเสนอ ประกอบด้วย 11 หลักเกณฑ์ ได้แก่ 

1.1 ที่ตั้งโครงการ 
1.2 กรรมสิทธิ์ที่ดิน 
1.3 เหตุผลความจำเป็นและขอบเขตของโครงการ  
1.4 ต้นทุนการดำเนินการในภาพรวม 
1.5 รูปแบบและระยะเวลาการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการ 
1.6 ประมาณการผลตอบแทนด้านต่างๆ  
1.7 ผลกระทบซึ่งครอบคลุมทั้งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากการดำเนินการ 
1.8 ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1.9 ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้จัดทำข้อเสนอโครงการ 
1.10 ความเหมาะสมด้านเทคนิค เทคโนโลยี 
1.11 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบเอกสารและความถูกต้อง
ครบถ้วนของโครงการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด 

3. คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นต่อ
ข้อเสนอโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบส่งเรื่องไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของ
ข้อเสนอโครงการกำจัดมูลฝอยก่อนเสนอเข้าสู ่ที ่ประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็น  

5. คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพิจารณาให้ความเห็นในข้อเสนอ
โครงการกำจัดมูลฝอย  

6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มอบหมาย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบข้อเสนอโครงการกำจัดมูลฝอย     

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกเอกชน โดยนำหลักเกณฑ์และ
วิธ ีการที ่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาบังคับใช้  
โดยอนุโลม และให้ใช้วิธีการประมูลก่อน คือ การเปิดโอกาสให้เอกชนได้มีการแข่งขันราคา     

8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาส่งให้
สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ตรวจพิจารณา 

9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามในสัญญาจ้างเอกชน  
10. รายงานสรุปสาระสำคัญของโครงการส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 

6 .3 ขั ้นตอนในการเปลี ่ยนแปลงการรวมกลุ ่มพื ้นที ่ในการจัดการมูลฝอย 
(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 

1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลความจำเป็น  
ในการเปลี่ยนแปลงการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในเขตจังหวัด เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอยให้เกิดความเหมาะสม 
กับสถานการณ์ปัจจุบ ัน หรือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการมูลฝอย ให้เสนอเหตุผล  
ความจำเป็นและวิธีการที่จะขอเปลี่ยนแปลงการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ โดยให้รายงาน
กระทรวงมหาดไทยทราบดว้ย 

2. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า มีเหตุผลความจำเป็น  
ในการดำเนินการข้ามเขตจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอย ให้เกิดความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการมูลฝอย ให้เสนอเหตุผล
ความจำเป็นและวิธีการที่จะขอดำเนินการข้ามเขตจังหวัดต่อคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยจังหวัดเพื ่อพิจารณาและให้จังหวัดที ่เป็นพื ้นที ่รับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเข้าร่วมกลุ่ม  
เสนอต่อคณะกรรมการกลางจัดการสิ ่งปฏิกูลและมูลฝอยพิจารณาเสนอความเห็นต่อเพื ่อเสนอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการและแจ้งให้จังหวัดที่เกี่ยวข้อง
ทราบ โดยให้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 
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3. ในการพิจารณาตามกรณี ข้อ 1 และ ข้อ 2 ให้คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยจังหวัดพิจารณาการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความรอบคอบ โดยจะต้องพิจารณาให้การเปลี่ยนแปลงการรวมกลุ่มพ้ืนที่หรือ
ขอดำเนินการข้ามเขตจังหวัดต้องมีบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่สภาท้องถิ่นแต่ละแห่งพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ไม่มีการรวมกลุ่มพื้นที่ซ้ำซ้อนกัน ตลอดจนมีความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพ  

7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป)   

กระทรวงมหาดไทยได ้ออกระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยค ่าใช ้จ ่าย  
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ โดยคำนึงถึงสถานะทางคลังและความ
จำเป็นเหมาะสม โดยให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณภัย  ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ 
ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือ
ประชาชน โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นกลไกในการดำเนินงาน 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ/คณะรัฐมนตรี/ประกาศ 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- หนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่  

29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0802.3/ว 3541 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 
เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145  
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0808.2/ว 516  
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3185  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 อำนาจในการสั่งการ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ ่นใดมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที ่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ขอความเห็นชอบก่อนให้การช่วยเหลือ รายละเอียดตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 956/2563  
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน มีความคุ้มค่า 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้  

กรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
ดังกล่าวชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการได้ 

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู ้ที ่ได้รับคำสั ่งเพิกถอนหรือระงับการปฏิบัติ กรณีที ่นายอำเภอเห็นว่าการ
ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบล หรือเสียหายแก่ราชการ 

3. ข้อพึงระวัง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดควรพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงประกอบในการพิจารณา  

ให้ความเห็นชอบกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใดมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือประชาชน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ให้เหมาะสมและได้สัดส่วนต่อเหตุแห่งการขอการยกเว้น และควรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นขอความเห็นชอบก่อนที่จะมีการให้การช่วยเหลือนอกเหนือหลักเกณฑ์ 

การกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการใช้งบประมาณในการ 
ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ โดยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี ่ยวข้อง และกำกับดูแล  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น กำชับเจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้าง ให้ดำเนินการ 
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ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน มีความคุ ้มค่า 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้  

กรณีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
ดังกล่าวชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการได้ 

เรื ่องที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นขอความเห็นชอบจากผู ้ว ่าราชการจังหวัด  
เพื่อช่วยเหลือประชาชนนอกเหนือจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น หากไม่
ดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อทางราชการและประชาชน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการขอความเห็นชอบให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณา พร้อมทั้งมีความเห็นด้วยว่า ถ้าไม่ดำเนินการจะมีผลกระทบหรือความเสียหายใด
เกิดขึ้นอย่างไร ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขอความเห็นชอบก่อนให้การช่วยเหลือ 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานหลักในพื้นที่ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 หน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ 
4.3 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : กองพัฒนาและส่งเสริมการ

บริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9000 ต่อ 2312, 2322 มือถือ 08 4941 5414 

5. กลไกการดำเนินงาน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีบทบาทในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  

โดยที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่กำกับดูแลมีการดำเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2560 คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น”  
 



 

313 
 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย 
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 

หรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย 
จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2. ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการ 
3. ผู้แทนส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ 

จากผู้ว่าราชการจังหวัดจำนวนไม่เกิน 2 คน 
4. ผู้แทนประชาคม ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 

คัดเลือกจำนวนไม่เกิน 3 คน 
5. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 
 และเลขานุการ 
6. หัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการ 

ที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ช่วยเลขานุการ 
จำนวนไม่เกิน 2 คน 

กรณีเทศบาล ประกอบด้วย 
1. นายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
    ที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี 
2. ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ 
    จังหวัดที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย  
3. ผู้แทนส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ เป็นกรรมการ 
    จำนวนไม่เกิน 2 คน 
4. ผู้แทนประชาคม ที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก เป็นกรรมการ 

จำนวนไม่เกิน 3 คน 
5. ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการ 

 และเลขานุการ 
6. หัวหน้าหน่วยงานของเทศบาล ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ 

จากนายกเทศมนตรี จำนวนไม่เกิน 2 คน และผู้ช่วยเลขานุการ 
กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย 

1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ 
    หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
2. ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ 
    จังหวัดที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมาย  
3. ผู้แทนส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ เป็นกรรมการ 
    จำนวนไม่เกิน 2 คน 
4. ผู้แทนประชาคม ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการ 
    คัดเลือกจำนวนไม่เกิน 3 คน 
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5. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการ 
 และเลขานุการ 
6. หัวหน้าหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการ 
    ทีไ่ด้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ช่วยเลขานุการ 
    จำนวนไม่เกิน 2 คน  

4.2 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
4.2.1 ให้นำรายชื ่อของประชาชนที ่ได ้ร ับความเดือดร้อนที ่สำรวจโดย

หน่วยงานของรัฐและรายชื่อประชาชนที่ยื ่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นมาใช้พิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2560 

4.2.2 ปิดประกาศรายช ื ่อประชาชนตาม (1) ที ่จะได ้ร ับความช่วยเหลือ  
ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ทำการหมู่บ้าน ชุมชนให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 

4.2.3 รายงานผลการพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเพื ่อดำเนินการ 
ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

4.2.4 ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นธรรม 
4.2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื ่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2560 
4.3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อเป็นฝ่ายธุรการและปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 
โดยมีโครงสร้าง ดังนี้ 

4.3.1 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ วางแผน ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3.2 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ดูแล ควบคุม กำกับการปฏิบัติงาน  
ของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและนโยบาย 

4.4 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
4.4.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4.2 จัดให้มีการสำรวจและลงทะเบียนรับเรื ่องขอความช่วยเหลือของ

ประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ติดตามผลการดำเนินการ และประสาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4.4.3 จัดให้มีช่องทางรับเรื ่องขอความช่วยเหลือของประชาชนที่หลากหลาย  
เช่น โทรศัพท์สายด่วนสายตรงสื่อออนไลน์ เช่น LINE, Facebook ฯลฯ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เช่น E-mail, Website/Webboard, Application ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ฯลฯ เป็นต้น 
ทั้งนี้ ให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารและขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
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4.4.4 จัดให้มีฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและรวดเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความ
เหมาะสมและบริบทของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.4.5 รวบรวมข ้อม ูลของประชาชนที ่ขอร ับความช ่วยเหล ือเสนอต่อ
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4.4.6 ติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

4.4.7 รายงานผลการสำรวจและผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง) ทราบ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

4.4.8 ปฏิบัติงานอื ่นตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย   

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังได้กำหนดให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ตามประกาศกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นกลไกประสานงานบูรณาการ
การให้ความช่วยเหลือประชาชนในระดับอำเภอ โดยให้ท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดให้มีสถานที่กลางขึ้นอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง ซึ่งอาจอยู่ในสำนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งหรือที่ว่าการอำเภอก็ได้ และให้มอบหมายข้าราชการ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ รับผิดชอบดูแลสถานที่กลาง  
โดยมีหน้าที่รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลอื่นที่เกี ่ยวข้องในการช่วยเหลือ
ประชาชน แล้วเผยแพร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในพื้นที่ เป็นพี่เลี ้ยงให้คำแนะนำปรึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ รวมถึงรวบรวม
ปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ หรือ
ประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ และประชาสัมพันธ์ผลการช่วยเหลือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมให้ประชาชนทราบด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
การช่วยเหลือประชาชนมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 
6.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแต่งตั ้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบฯ 
6.๒ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบหมาย

ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทีมสำรวจโดยอาจประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน 
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจำผู้บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ และจัดเก็บข้อมูล 
ผู้เดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือในพ้ืนที่ 

6.๔ รวบรวมข้อมูลเสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือทั ้งแนวทางที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ ่นหรือการประสานความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ เช่น 
ผู้ประกอบการ ห้างร้านบริษัท สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ หากเรื่องใดเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งต่อเรื่องให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) เพื่อรายงานขอความช่วยเหลือจากอำเภอ จังหวัด หน่วยงานอื่น ๆ 
หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อไป 

6.๕ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
บันทึกข้อมูลเรื่องร้องขอความช่วยเหลือในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) 
หัวข้อ "ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ให้เป็นปัจจุบัน 

6.๖ รายงานผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั ้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบฯ 

7. หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 
การช่วยเหลือประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขดังนี้ 
7.1 การช่วยเหลือผู ้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม 
7.2 การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ที ่กระทรวงมหาดไทยกำหนด  
หรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยอนุโลม 

7.3 การช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยอนุโลม 

7.4 การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ใช้จ่าย งบประมาณช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอนุโลม 
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8. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
9. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  

และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
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การส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป) 

ตลาด ถือเป็นแหล่งรวมของสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเป็นศูนย์รวมของ
ประชาชนในการจับจ่ายซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง เนื้อสัตว์ ผัก 
ผลไม้ต่าง ๆ รวมถึงอาหารที่มีการแปรรูปปรุงสำเร็จ โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
ได้ให้ความหมายไว้ว่า ตลาด หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้า
ประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสีย
ง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่ง
จัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราว
หรือตามวันที่กำหนด ตลาดจึงเป็นสถานที่ที่มีคนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากทั้งผู้ขายของ ผู้ช่วยผู้ขาย
ของผู้ส่งสินค้า และผู้ซื้อสินค้า และเป็นแหล่งที่มีการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จึงอาจเป็น
พื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ และเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดของเสียและมลพิษจำนวนมาก  
เช่น ขยะ น้ำเสีย กลิ ่นเหม็น เสียงดัง ควันจากการประกอบอาหาร ฯลฯ ทั ้งนี ้ หากไม่มีระบบ  
การควบคุมดูแลที่ดี อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านสุขภาพ ตลอดจนก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน รวมถึงเป็นแหล่งแพร่ระบาด 
ของโรคต่าง ๆ ได้ ประกอบกับตลาดส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชนจึงทำให้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  
จากตลาดเป็นจำนวนมาก ดังนั ้น การจัดให้ม ีตลาด จึงต้องมีการควบคุมดูแลและสนับสนุน  
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีมาตรฐาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีอำนาจหน้าที ่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพที่ดีของประชาชน โดยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ โดยจัดให้มีและควบคุมตลาด และกำหนด  
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ในการจัดตั้ง 
และดูแลตลาดกลาง รวมทั้งกำหนดให้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจกิจการสาธารณะที่รัฐดำเนินการอยู่
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก  
ในการจำทำบริการสาธารณะ ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงคุณภาพในการบริการที่ประชาชนจะได้รับโดยให้
เป็นไปตามความพร้อม ความจำเป็น และความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด  
พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตจัดตั้งตลาด 
และออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อกำกับดูแลตลาดในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้จำแนก
ตลาดออกเป็น 2 ประเภทคือ ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และตลาดประเภทที่ 2 
ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้าง 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ในฐานะเป็นหน่วยงานซึ ่งมีหน้าที ่รับผิดชอบ 
ในการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการจัดบริการ
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สาธารณะตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน จึงได้มีการจัดทำมาตรฐานตลาด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น เพื ่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใช้เป็นคู ่มือและแนวทาง 
ในการดำเนินกิจการตลาดได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย  
เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยได้กำหนดให้การดำเนินกิจการตลาดในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เป็นตัวชี ้ว ัดประเมินประสิทธิภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) ในด ้านการจำทำบร ิการสาธารณะ ประกอบกับ
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการกระบาดทั่วโลก 
สำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวาระแห่งชาติ และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้  

1. จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิผู้ค้า และผู้ซื้อ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ทั้งนี้  
หากพบว่า มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แนะนำหรือพาไปพบแพทย์โดยทันที 

2. กำหนดทางเข้าออกตลาดให้ชัดเจน และกำหนดจุดให้มีระยะห่างระหว่างผู้ค้า
และผู้ซื้อ ตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 – 2 เมตร  

3. กำหนดให้ผู ้ค ้าและผู ้ซ ื ้อสวมหน้ากากอนามัยจากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด 

4. จัดให้มีจุดล้างมือด้วยน้ำ สบู่ แบบไม่สัมผัส หรือจุดติดตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับ 
ทำความสะอาดมือ เพ่ือให้บริการแก่ผู้ค้าและผู้ซื้อท้ังก่อนและหลังเข้าตลาด 

5. จัดให้มีการทำความสะอาดตลาด แผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงชำแหละ
เนื้อสัตว์สดทุกวัน ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างทางเดิน ฝาผนัง 
และกวาดล้าง ลงสู่ทางระบายน้ำเสีย เพื่อชะล้างสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด และทำ
ความสะอาดตลาด ตามหลักการสุขาภิบาล (Big Cleaning) อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง   

6. จัดให้มีการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมในตลาด โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น 
ที่จับสายฉีดชำระ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่เปิดก๊อกอ่างล่างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด 

7. กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลทำความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ สวมใส่หน้ากาก
อนามัยจากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง และใช้ปากคีบ
ด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้สะอาด  
ทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน หากเป็นไปได้ให้รีบอาบน้ำและเปลี่ยน
เสื้อผ้าทันท ี

8. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับตลาดสด  
และตลาดนัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึง
ประชาสัมพันธ์คำแนะนำดังกล่าว ให้ผู้ค้า และผู้ซื้อทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการระมัดระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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9. เร่งฟื้นฟูตลาดที่ถูกสั ่งปิดไปแล้วระยะหนึ่ง เนื่องจากมีผู ้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เข้ามาใช้บริการ เพ่ือให้กลับมาบริการได้อีกครั้ง โดยผ่านการทำความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อตามมาตรฐานความปลอดภัย และวางแผนการจัดระเบียบตลาดใหม่ เพื่อคืนแหล่งซื้อขายอาหาร
ให้แก่ประชาชน และวิถีชีวิตของประชาชนให้กลับมาเป็นปกติเช่นเดิม รวมทั้งเพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชนและลดผลกระทบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ 

10. ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตลาดในพื้นที่ที่ยังไม่มีใบอนุญาต เพื่อดำเนินการ
จัดให้มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องและง่ายต่อการควบคุมดูแลหรือบริหารจัดการ 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 มาตรา 57 (7) 
กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
ตามกฎหมาย ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 17/1 บัญญัติให้  
มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  
และพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
ประกอบด้วย (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีอำนาจ  
ในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในการดำเนินกิจการตลาดในพื้นที่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ/คณะรัฐมนตรี/ประกาศ  
2.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

มาตรา 17/1 ให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
มาตรา ๑๗/๓ บัญญัติให้ คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการ

สาธารณสุขกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัดหรือในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา ๑๐ (๑) 
(๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ตามท่ีรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการมอบหมาย 

(๓) ให้ความเห็นแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และให้
คำปรึกษาหรือสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ ่นในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีคณะกรรมการกำหนด 

(๔) ประสานงาน สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการ
และราชการส่วนท้องถิ่นที ่เกี ่ยวข้อง ตามโครงการที ่คณะกรรมการกำหนด โดยคำนึงถึงหลักการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนด้วย 

(๕ )  สอดส ่องหร ือกำก ับด ู แลการปฏ ิบ ั ต ิหน ้ าท ี ่ ของส ่ วนราชการ 
ที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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(๗) ตรวจสอบข ้อเท ็จจร ิ งหร ือให ้ความเห ็นเพ ื ่ อประกอบการพ ิจารณา 
ของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา ๘/๑ 

(๘) ออกคำส ั ่ งเป ็นหน ังส ือเร ียกให ้บ ุคคลหนึ ่งบ ุคคลใดมาให ้ถ ้อยคำ  
หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

(๙) ปฏ ิบ ัต ิการอ ื ่นใดตามที ่กฎหมายกำหนดไว ้ให ้ เป ็นอำนาจหน ้าที่  
ของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร หรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผ ู ้ ใดจัดตั ้งตลาด เว ้นแต่จะได้ร ับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ 

การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณท่ีใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดตามวรรคหนึ่งแล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ 

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์การของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ แต่ในการดำเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

มาตรา ๓๕  เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่น 
มีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

(๑) กำหนดที่ตั ้ง เนื ้อที ่ แผนผังและหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับสิ ่งปลูกสร้างและ
สุขลักษณะ 

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการจัดสถานที ่ การวางสิ ่งของและการอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการตลาด 

(๓) กำหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 
(๔) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติ

เกี ่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย  
การจัดให้มีที่รวบรวมหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การระบายน้ำทิ้ง การระบายอากาศ การจัดให้มี
การป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 

มาตรา ๓๖ ผู ้ใดขายของหรือช่วยขายของในตลาด ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๓๗ 

มาตรา ๓๗  เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการขายของในตลาด ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อให้ผู้ขายของและผู้ชว่ย
ขายของในตลาดปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณที่ขายของ สุขลักษณะส่วนบุคคล 
และสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอ่ืน 
รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ำใช้และของใช้ต่าง ๆ 

มาตรา ๕๖ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง
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หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื ่อนไขที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคำขอ
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคำขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง
หรือครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ
มีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ ง  
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาต
ทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

2.2 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) ดำเนินการตามนโยบาย ระบบ และแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

และควบคุม โรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด 
(๒) จัดทำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย 

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
(๓) รายงานสถานการณ์โรคติดต่อหรือโรคที ่ยังไม่ทราบสาเหตุที ่อาจเป็น  

โรคระบาดซึ่งเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่จังหวัดต่ออธิบดี  
(๔) สนับสนุน ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องภายในจังหวัด แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ  
(๕) แต่งตั้งคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกตามมาตรา ๒๓ ในกรณีท่ีจังหวัดนั้น

มีด่านควบคุม โรคติดต่อระหว่างประเทศ  
(๖) เรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งข้อมูล

หรือเอกสารใด ๆ ทีจ่ำเป็นหรือข้อคิดเห็นมาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา  
(๗) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อตามที่คณะกรรมการหรือ

ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมาย หรือตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๓๕ ในกรณีที ่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื ่อเป็นการป้องกันการแพร่ของ

โรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด หรือผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร มอีำนาจในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของตน ดังต่อไปนี้ 

(๑) สั่งปิดตลาด สถานที่ประกอบหรือจำหน่ายอาหาร สถานที่ผลิตหรือจำหน่าย
เครื่องดื่ม โรงงาน สถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อ่ืนใดไว้เป็นการชั่วคราว 
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2.3 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำ

กิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

2.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใด ๆ 

ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
มาตรา 54 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจจัดทำกิจการใด ๆ  

ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขต

เทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(6) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  

2.5 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
มาตรา 45 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายใน

เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
(8) จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ใน

เขตองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดและกิจการนั ้นเป ็นการสมควรให้ราชการส ่วนท้องถิ ่น อ่ืน  
ร่วมดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  

ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร่วมดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ 

(8) จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด 
2.6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจ

และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
มาตรา 17 ภายใต้มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
(17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  

2.7 มาตรฐานตลาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานตลาดกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการดำเนินกิจการ
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ตลาดได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
ของประชาชนผู้ใช้บริการ โดยได้จำแนกตลาดออกเป็น 2 ประเภท ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย
สุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้แก่ 
ตลาดประเภทที่ 1 ตลาดมีโครงสร้าง และตลาดประเภทที่ 2 ตลาดไม่มีโครงสร้าง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.7.1 ตลาดประเภทท่ี 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร)  
2.7.1.1 พื้นที่ตลาด ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง 

ได้แก่ อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บ
รวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ 

2.7.1.2 อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของ ต้องมีและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1) มีถนนรอบอาคารตลาดกว ้างไม ่น ้อยกว ่า 4 เมตร  
และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร อย่างน้อย 1 ทาง ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับผู้ที่มาใช้บริการในตลาดและผู้ขายของในการขนส่งสินค้า การรักษาความสะอาด และ
การเก็บขนขยะออกจากตลาด รวมถึงประโยชน์ที่จะทำให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปดับเพลิงกรณีเกิด
อัคคีภัย 

2) ตัวอาคารทำด้วยวัสดุถาวร มั่นคง และแข็งแรง เพ่ือความ
ปลอดภัยในการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

3) หลังคาสร้างด้วยวัสดุทนไฟ และแข็งแรงทนทาน ความสูง
ของหลังคาต้องมีความเหมาะสมกับการระบายอากาศของตลาดนั้น เพราะจะเป็นการช่วยระบาย
อากาศโดยธรรมชาติสำหรับอาคารตลาดที่มีการระบายอากาศโดยใช้พัดลมดูดอากาศ หรือกรณีเป็น
อาคารปิดอาจติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  

4) พื้นทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน้ำ เรียบ ล้าง 
ทำความสะอาดง่าย ไม่มีน้ำขัง และไม่ลื่นเพราะหากพ้ืนตลาดไม่เรียบหรือชำรุดเป็นหลุมบ่อ จะทำให้มี 
น้ำขัง เป็นแหล่งสะสม ความสกปรก และทำความสะอาดได้ยาก  

5) ทางเดินภายในอาคารมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
เพื่อประโยชน์ในการสัญจรของประชาชนที่เข้ามาซื้อสินค้าในตลาด รวมถึงใช้ในการขนส่งสินค้า 
เข้าออกไปตามแผงจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและช่วยให้แผงจำหน่ายสินค้าไม่แออัด
จนเกินไป 

6) เครื ่องกั ้นหรือกีดขวางทำด้วยวัสดุถาวร และแข็งแรง 
สามารถป้องกันสัตว์ เช่น สุนัข มิให้เข้าไปในตลาด ทั้งนี้ ควรนำเครื่องกั้นหรือสิ่งกีดขวางปิดทางเข้า-ออก 
ตลาดเป็นประจำหลังจากตลาดปิดบริการ 

7) มีการระบายอากาศภายในตลาดเพียงพอ เหมาะสม  
และไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 

8) ความเข้มของแสงสว่างในอาคารตลาดไม่น้อยกว่า 200 ลักซ์  
9) แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุถาวร เรียบ  

มีความลาดเอียง และทำความสะอาดง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
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1.5 ตารางเมตร และมีทางเข้าออกสะดวก โดยมีที ่นั ่งสำหรับผู ้ขายของแยกต่างหากจากแผง  
การที่กำหนดให้แผงจำหน่ายสินค้าต้องมีความลาดเอียงเพื่อป้องกันน้ำขังบนแผง แล้วการกำหนด
ความสูงของแผงเพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกจากพ้ืนกระเด็นขึ้นมาปนเปื้อนกับสินค้าบนแผง 

10) น้ำประปาหรือน้ำสะอาดแบบระบบท่ออย่างเพียงพอ
สำหรับล้างสินค้า หรือล้างมือ ทั้งนี้ ต้องวางท่อในลักษณะที่ปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื้อนจากน้ำ
โสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดย 

(ก) มีที่ล้างอาหารสดอย่างน้อย 1 จุด และแต่ละจุด
จะต้องมีก๊อกน้ำไม่น้อยกว่า 3 ก๊อก กรณีที่มีแผงจำหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 30 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มี 
ทีล่้างอาหารสด 1 จุด ต่อจำนวนแผงจำหน่ายอาหารสดทุก 30 แผง ถ้าเกิน 15 แผง ให้ถือเป็น 30 แผง 

(ข) มีก ๊อกน้ำประจำแผงจำหน่ายอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ 

(ค) มีที่เก็บสำรองน้ำในปริมาณเพียงพอและสะดวก 
ต่อการใช้ กรณีที่มีแผงจำหน่ายอาหารสดตั้งแต่ 50 แผงขึ้นไป ต้องจัดให้มีน้ำสำรองอย่างน้อย  
5 ลูกบาศก์เมตร ต่อจำนวนแผงจำหน่ายอาหารสด ทุก 100 แผง เศษของ 100 แผง ถ้าเกิน 50 แผง  
ให้ถือเป็น 100 แผง 

11) ระบบบำบัดน้ำเสียหรือน้ำทิ ้ง และทางระบายน้ำ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้มีตะแกรงดักมูลฝอยและบ่อดักไขมันด้วย 

ข้อแนะนำ ในการก่อสร้างทางระบายน้ำควรวางตาม
แนวตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยต้องมีส่วนลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 200 หรือต้องมีส่วนลาดเอียง
เพียงพอให้น้ำไหลเร็วไม่ต่ำกว่า 60 เซนติเมตรต่อวินาที ขนาดของทางระบายน้ำต้องมีความสัมพันธ์
กับปริมาณน้ำเสียของตลาดแต่ต้องมีความกว้างภายในที่ขอบบนสุดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 

12) ติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้อาคารตลาดต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างใด
อย่างหนึ่ง ได้แก่ 

- โฟมเคมี ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร 
- ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม 
- ผงเคมีแห้ง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม  
- เฮลอน (HALON 1211) ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม  

โดยเลือกติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้นของอาคารตลาด และให้ติดตั้ง 
จำนวน 1 เครื่อง ต่อพ้ืนที่อาคารไม่เกิน 1000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ต้องไม่น้อย
กว่าชั้นละ 1 เครื่อง และต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 
เมตร มีคำแนะนำการใช้ติดอยู่ในที่สามารถอ่านได้ และสามารถนำไปใช้งานได้โดยสะดวกรวมทั้ง  
ต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้โดยสะดวกรวมทั้งต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา (เอกสารภาคผนวก ค) 



 

326 
 

2.7.1.3. ที่ขนถ่ายสินค้า ต้องจัดให้มีที่ขนถ่ายสินค้าตั้งอยู่ในบริเวณหนึ่ง
บริเวณใดโดยเฉพาะมีพ้ืนที่เพียงพอสำหรับขนถ่ายสินค้าในแต่และวัน และสะดวกต่อการขนถ่ายสินค้า
และการรักษาความสะอาด  

ข้อแนะนำ ที่ขนถ่ายสินค้าควรอยู่ใกล้กับตัวอาคารตลาด 
เพื่อสะดวกในการขนถ่ายสินค้าเข้าตลาด และไม่ควรให้มีการตั้งแผงขายสินค้ากีดขวางการขนถ่ายสินค้า 
พ้ืนที่บริเวณขนถ่ายสินค้าควรทำด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง เรียบ เพ่ือสะดวกในการทำความสะอาด 

2.7.1.4. ห้องส้วม ที่ถ่ายปัสสาวะและอ้างล้างมือ ต้องจัดให้มีห้องส้วม  
ที่ปัสสาวะและอ่างล่างมือตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 
และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกตัวอาคารตลาด หรือในกรณีที่อยู่ในตัวอาคารตลาดต้องแยกเป็นสัดสว่น
โดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจำหน่ายอาหารโดยตรง (เอกสารภาคผนวก ง) 

2.7.1.5. ที่รวบรวมมูลฝอย ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือรับรองมูลฝอย 
ตามท่ีกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาดและอยู่ในพ้ืนที่ที่รถเก็บ
ขนมูลฝอยเข้าออกได้สะดวก มีการปกปิดและป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปคุ้ยเขี่ย ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบว่าเหมาะสมกับตลาดนั้นพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้กำหนดให้ตลาดมีท่ีรับรองมูลฝอยโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) ผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ 
(2) พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้ำซึม 
(3) ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้ำฝน 
(4) ต้องมีการระบายน้ำเสียจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงสู่

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
(5) ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้ำเข้า 
(6) ต้องมีความจุไม่น้อยกว่า 1.2 ลิตรต่อพื้นที่ของอาคาร

หนึ่งตารางเมตร 
(7) ต้องจัดไว้ในที่ที่สามารถขนย้ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ได้โดยสะดวก และต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า  
4 เมตร แต่ถ้าที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมี
ระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร  

2.7.1.6. ที ่จอดยานพาหนะ ต้องจัดให้มีอย่างเหมาะสมตามที่  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ดังนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู ้มาใช้บริการในตลาด และเพ่ือ  
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณรอบตลาด ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการจราจร ส่วนในการกำหนด
ลักษณะขนาดของที ่จอดรถนั้น กฎกระทรวงได้ให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นในการกำหนด  
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากสภาพพื้นที่ของตลาด จำนวนรถที่เข้ามาใช้บริการในตลาด  
ซึ่งถ้าตลาดมีพื้นที่จำกัดก็อาจกำหนดให้สร้างเป็นที่จอดรถ หรือถ้าตลาดมีพื้นที่มากสามารถสร้าง  
เป็นลานที่จอดรถได้  
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2.7.2 ตลาดประเภทท่ี 2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร)  
2.7.2.1. พื้นที่ตลาด ต้องจัดให้มี สถานที่สำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม 

ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และท่ีเก็บรวบรวมหรือท่ีรองรับมูลฝอย 
2.7.2.2. สถานที่สำหรับผู้ขายของ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์

และสุขลักษณะดังต่อไปนี้  
1) ทางเดินภายในตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
2) บริเวณสำหรับผู้ขายของประเภทอาหารสดต้องจัดให้  

เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ โดยมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ไม่ลื่น สามารถล้างทำความสะอาดไดง้่าย 
และไม่มีน้ำขัง เช่น พ้ืนคอนกรีต พ้ืนที่ปูด้วยคอนกรีตสำเร็จ หรือพ้ืนที่ลาดด้วยยางแอสฟาต์ 

3) แผงจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารทำด้วยวัสดุแข็งแรง 
ที่มีผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย มีความสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และอาจเป็นแบบพับเก็บได้ 

4) น้ำประปาหรือน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ และจัดให้มีที่ล้าง
ทำความสะอาดอาหารและภาชนะในบริเวณแผงจำหน่ายอาหารสด แผงจำหน่ายอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ชำแหละ และแผงจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ  

5) ทางระบายน้ำจากจุดที่มีการล้าง โดยเป็นรางแบบเปิด 
ทำด้วยวัสดุที ่มีผิวเรียบมีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก มีตะแกรงดักมูลฝอย  
ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำสาธารณะ และก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
รำคาญแก่ประชาชนข้างเคียงในกรณีจำเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขอาจกำหนดให้มีบ่อดักไขมันหรือบ่อพักน้ำเสีย ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
หรือแหล่งน้ำสาธารณะก็ได้ 

ข้อแนะนำ ควรจัดให้มีทางระบายน้ำรอบตลาด การก่อสร้าง
ทางระบายน้ำควรวางตามแนวตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยต้องมีส่วนลาดเอียงไม่ต่ำกว่า 1 ใน 200 
หรือต้องมีส่วนลาดเอียงเพียงพอให้น้ำไหลเร็วไม่ต่ำกว่า 60 เซนติเมตร/วินาที ขนาดของทางระบายน้ำ
ต้องมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำเสียของตลาด  

6) กรณีที ่มีโครงสร้างเฉพาะเสาและหลังคา โครงเหล็ก 
คลุมผ้าใบ เต็นท์ ร่มหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ต้องอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

2.7.2.3. ห้องส้วม ที ่ถ่ายปัสสาวะและอ่างล้างมือ  ต้องจัดให้มี 
ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ และอ่างล้างมือ ตามจำนวนและหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และตั้งอยู่ในที่เหมาะสมนอกสถานที่ขายของ  
เว้นแต่จะจัดให้มีส้วมเคลื่อนที่ ส้วมสาธารณะ ส้วมเอกชนหรือส้วมของหน่วยงานราชการที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีระยะห่างจากตลาดไม่เกิน 50 เมตร 

2.7.2.4. ที่รวบรวมมูลฝอย ต้องจัดให้มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับ
มูลฝอยอย่างเพียงพอที ่จะรองรับปริมาณมูลฝอยในแต่ละวัน และมีลักษณะเหมาะสมตามที่  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
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3. ข้อพึงระวัง 
3.1. ประเด็นการจัดตั้งตลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ให้ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง มาตรา 34 กำหนดว่า 
ห้ามมีการจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และในการพิจารณาอนุญาต
ต้องอยู ่ภายใต ้หล ักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และเง ื ่อนไขตามกฎหมายว ่าด้ วยส ุขล ักษณะของตลาด  
พ.ศ. 2551 เทศบัญญัติ เรื่อง การตลาด ตลอดจนต้องพิจารณากฎหมาย หรือกฎกระทรวงอื ่นที่
เกี่ยวข้องตามแต่ลักษณะของตลาด โดยให้คำนึงถึงสภาพข้อเท็จจริงของตลาดในแต่ละแห่ง ทั้งนี้ ต้อง
ไม่ขัดกับกฎหมายที่กำหนดไว้ (ในประเด็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาแล้ว ในอำนาจหน้าที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีประเด็นที ่จะต้องระวังหรือพิจารณาเป็นพิเศษหรือไม่ เพื ่อสอบทวนการตรวจ  
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น) 

3.2 ประเด็นการกำกับดูแลตลาดในสถานการณ์เกิดโรคระบาด ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 35 กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งปิดตลาด ในกรณี
ที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
กล่าวคือผู ้ว ่าราชการจังหวัด ต้องดำเนินการสั ่งปิดตลาดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ  
พ.ศ. 2558 มาตรา 35 ได้ก็ต่อเมื่อโดยความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : กองสาธารณสุขท้องถิ่น 
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 7225 หรือ 08 1174 3738  

(นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น) 

5. กลไกการดำเนินงาน 
5.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อกำหนดท้องถิ่น 

(ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ) ว่าด้วยตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแล 
ควบคุมกิจการตลาดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 

5.2 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการ 
ตามมาตรฐานตลาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการดำเนินกิจการตลาดได้อย่างมีคุณภาพ  
และมีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัยเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนผู้ใช้บริการ 
และดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ
ตลาดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกิจการ
ตลาดในพื ้นที ่องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม  
และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการส่งเสริม สนับสนุนองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินกิจการตลาดได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อกำหนด

ท้องถิ่น (ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ) ว่าด้วยตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการกำกับ
ดูแล ควบคุมกิจการตลาดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 และกำกับให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดท้องถิ่นให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รวมถึงสำรวจข้อมูล
และตรวจสภาพตลาด โดยให้มีการจัดทำฐานข้อมูลตลาดในพ้ืนที่ฯ และตรวจสภาพตลาดในเขตพ้ืนที่ฯ 
เพ่ือกำกับดูแลให้มีการปรับปรุงตลาดแต่ละแห่งให้เป็นไป ตามข้อกำหนดท้องถิ่น 

6.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม
มาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการดำเนินกิจการตลาดได้อย่างมีคุณภาพและมี
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัยเพื ่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนผู ้ใช้บริการ  
และดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับ
ตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และดำเนินการตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
กำหนด รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ 

6.3 ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินกิจการ
ตลาดในพื้นที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการส่งเสริม สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินกิจการตลาดได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดตลาดชั่วคราว ในกรณีมีการระบาดของโรคอันตราย 
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7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

 
8. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป) 

ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเป็นพื้นที่ที่พบโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ในปี 2561 
พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 18 ราย และมีจำนวนการพบเชื้อในสัตว์ 1,476 ตัวอย่าง (ร้อยละ 15.31 
ของตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมด) ซึ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี และจากการดำเนินงานโดยบูรณาการกัน 
อย่างใกล้ชิดภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ทำให้ในปี 2562 
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าลดลงเหลือ 3 ราย และพบสัตว์พบเชื้อจำนวน 346 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.26 
ของตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมด) ลดลงจากในปีก่อนมากถึง 6 เท่า โดยพื้นที่การเกิดโรคพิษสุนัขบ้ายังคง
เป็นพื้นที่ซ้ำเดิม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีบางพื้นที่ที ่ไม่พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์
ต่อเนื่องมามากกว่า 2 ปี จึงควรมีการดำเนินการด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเข้มแข็ง 

ในปี พ.ศ. 2550 องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ (OE) ได้ตกลงร่วมกันกำหนดเป้าหมายให้ประเทศที่มีอุบัติการณ์ของโรคจะต้องร่วมมือ
กันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2563 สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ยังคง
พบโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ขยายระยะเวลาในการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นปี พ.ศ. 2564 - 2568 เพื่อเป็นกรอบและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมีเป้าประสงค์ร่วมกันคือไม่ให้มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วย
โรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
(Rabies Free Area) เพื่อให้แต่ละจังหวัดนำไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่ปลอดโรค
ในพ้ืนที่ต่อไป 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ/ครม./ประกาศ 
2.1 อำนาจในการสั่งการ 

2.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
มาตรา 55 รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข 

ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ  
และการป้องกันโรค และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2.1.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ข้อ 18 แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน
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เดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป 

ให้นายอำเภอมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  

นอกจากวรรคสามให ้ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดม ีอำนาจขยายเวลา 
การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นในกรณีมีการขยายเวลาการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามวรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า แล้วให้จังหวัดแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ  

2.1.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า งบประมาณที ่สภาท้องถิ่น 

ให้ความเห็นชอบและผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี 
ตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณด้วย 

ข้อ 38 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จัดส่งสำเนางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ประกาศใช้แล้ว
ไปยังผู ้ว ่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ เพื ่อทราบ ภายใน
ระยะเวลาไม่เกินสิบห้าว ัน นับแต่ว ันสิ ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพื ่อให้ประชาชนทราบ  
ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

ข้อ 39 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ
รายงานการรับ- จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดแล้วนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอก
งบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายใน
กำหนดสามสิบวันตามแบบที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด แล้งส่งสำเนารายงานการรับ – จ่ายเงิน
ดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวัน 
หลังจากนั้นแล้วให้จังหวัดรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 

2.1.4 คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 128/2562 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า 
พ.ศ. 2535 

มาตรา 17 เพื่อป้องกันการเกิดและการแพร่โรคพิษสุนัขบ้า ให้อธิบดี  
มีอำนาจประกาศกำหนดเขตท้องที่ 

(๑) ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนำสัตว์ควบคุมไปรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์
หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์  ตามวัน เวลา และสถานที่ที ่สัตวแพทย์กำหนด  
โดยสัตวแพทย์ดังกล่าวจะได้ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่เพ่ือการนั้น ปิดไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน ณ สถานที่ที่จะทำการฉีดวัคซีนและสำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการตำบล 
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน สำนักงานเทศบาล สำนักงานสุขาภิบาล ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือที่ทำการ 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับในเขตราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น แล้วแต่กรณี 

(๒) ให้สัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์   
ไปทำการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุม ณ สถานที่ของเจ้าของสัตว์ควบคุม 

ในการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) เจ้าของ
สัตว์ควบคุมไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ประกาศของอธิบดีตามมาตรานี้ให้แจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการแล้วแต่กรณี 

2.1.5 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยกำหนดอัตราค่าอาหารสัตว์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการกักสัตว์
และจัดสวัสดิภาพสัตว์ ดังนี้  

(1) อัตราค่าอาหารสุนัข ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินตัวละ  
13 บาทต่อวัน 

(2) อัตราค่าอาหารแมวให้เบิกจ่ายจริง แต่ไม่เกินตัวละ 5 บาทต่อวัน 
(3) อัตราค่าอาหารสัตว์ประเภทอื่น ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น 

เหมาะสม และประหยัด 
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องจัดหาอาหาร

สัตว์ในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนด ให้ขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีไป 
2.1.6 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 

2931 ลงวันที่23 กันยายน 2563 เพื่อเร่งรัดการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื ่อง การควบคุม 
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ให้ครบทุกแห่ง โดยอาจพิจารณาออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในสัตว์ควบคุม 
ได้แก่ สุนัขและแมวก่อนเป็นลำดับแรก 

2.2 อำนาจในการกำกับและควบคุม 
2.2.1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
มาตรา 77 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  
เพื่อการนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นว่าการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเสียหายแก่ราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการชี้แจง 
แนะนำ หรือตักเตือนผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะ
สั่งเพิกถอนการกระทำหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีท่ีสั่งเพิกถอน
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หรือระงับให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดและผู ้ที่
เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

2.2.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 

มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลเทศบาล  
ในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับ 
ของทางราชการ ในการนี้ ให้มีอำนาจหน้าที่ชี้แจง แนะนำ หรือตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ 
เรียกรายงาน และเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาล 
หรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ 

อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งและตามมาตรา ๑9 
วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๔๘ ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสาม สำหรับเทศบาลเมือง 
และเทศบาลตำบล ผู ้ว ่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนสำหรับเทศบาล 
ที่อยู่ในอำเภอนั้น โดยจะกำหนดเงื่อนไขในการใช้อำนาจหน้าที่ไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

มาตรา 74 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือยุบสภาก็ได้ 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจยุบสภาเทศบาลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคำสั่งด้วย 

2.2.3 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

มาตรา ๙๐ ให้นายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที ่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 

ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที ่ของนายอำเภอตามวรรคหนึ่ง  
ให้นายอำเภอมีอำนาจเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล 
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล มาชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ 
จากองค์การบริหารส่วนตำบล 

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่นายอำเภอ 
เห็นว่าการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย  
แก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเสียหายแก่ราชการ ให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ในการชี้แจง 
แนะนำ หรือตักเตือนผู ้ดำรงตำแหน่งที ่มีอำนาจหน้าที ่ในการดำเนินการดังกล่าว  หรือในกรณี
เห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระทำหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้   
และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งของนายอำเภอ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัย 



 

335 
 

ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็นประการใด
ให้นายอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

การกระทำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที ่ฝ ่าฝืนคำสั ่งของ
นายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณ ีตามวรรคสาม ไม่มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนตำบล 

2.3 หน้าที่สนับสนุน 
2.3.1 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มาตรา ๑๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อสัตวแพทย์  
เพ่ือดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๑๔  

มาตรา ๑๔ เมื่อสัตวแพทย์ได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์
ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในยานพาหนะ บ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ใด ให้สัตวแพทย์  
มีอำนาจเรียกตรวจยานพาหนะหรือเข้าไปในบ้านโรงเรือนหรือสถานที่ที่มีสัตว์ควบคุมดังกล่าวและมี
อำนาจดังต่อไปนี้  

(๑) ในกรณีที ่ปรากฏว่าสัตว์ควบคุมไม่มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า  
แต่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ควบคุมดังกล่าวควรได้รับการฉีดวัคซีน ให้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมนั้น  
ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีดวัคซีนตามมาตรา ๕ แล้ว เจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ต้อง 
เสียค่าธรรมเนียมอีก แต่ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมนั้นยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามมาตรา ๕ เจ้าของ
สัตว์ควบคุมต้องเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า  

(๒) ในกรณีที่สัตวแพทย์สงสัยว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัข
บ้าและยังมิได้มีการกักขังสัตว์ควบคุมนั้น ให้สัตวแพทย์สั่งให้เจ้าของสัตว์ควบคุมกักขังสัตว์ควบคุมนั้น
ไว้โดยเร็วเพื่อป้องกันมิให้แพร่โรคพิษสุนัขบ้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และสัตวแพทย์  
ต้องไปตรวจอาการของสัตว์ควบคุมนั้นตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด  

 (๓) ในกรณีที่สัตว์ควบคุมใดมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้สัตวแพทย์ 
มีอำนาจทำลายสัตว์ควบคุมนั้นได้ 

การเข้าไปในบ้านโรงเรือนหรือสถานที่ตามวรรคหนึ ่งให้กระทำได้  
ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 

 มาตรา ๑๕ ในที่สาธารณะ ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของ 
โรคพิษสุนัขบ้า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายสัตว์ควบคุมได้ 

2.3.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
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(๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มาตรา ๓๐ ในกรณีที ่ เจ ้าพนักงานท้องถิ ่นพบสัตว์ในที ่หร ือทาง

สาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา ๒๙ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์
ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็น
เจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขาย
หรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงกำหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือ
ขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้
แทนสัตว์ 

ในกรณีม ิ ได ้ม ีการขายหร ือขายทอดตลาดส ัตว ์ตามวรรคหนึ่ ง  
และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู ้เสีย
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามจำนวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่อ 
อันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

มาตรา 44 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจดังต่อไปนี้ 

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง 
(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น 

ถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่น 
หรือตามพระราชบัญญัติในการนี ้ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้ง  
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

(3) แนะนำให้ผู ้ได้ร ับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติ 
ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อกำหนดของท้องถิ่นหรือตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(4) ยึดหรืออายัดสิ ่งของใด ๆ ที ่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
ของประชาชนเพ่ือให้ประโยชน์ในการดำเนินคดีหรือเพ่ือนำไปทำลายในกรณีจำเป็น 

(5) เก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะ 
หรือจะก่อให้เกิดเหตุรำคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการ
ตรวจสอบความจำเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

ให้เจ ้าพนักงานท้องถิ ่นม ีอำนาจแต่งต ั ้งข้าราชการหร ือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในเรื่องใด  
หรือทุกเรื่องก็ได ้
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3. ข้อพึงระวัง 
3.1 การประกาศออกประกาศกำหนดเขตท้องที่ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ

โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535  เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้มี
ความสอดคล้องในห้วงระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

3.2 การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง
และมีวัคซีนพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของทาง
ราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ สำหรับรายละเอียดคุณลักษณะวัคซีนป้อ งกัน
โรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ภายใต้ข้อแนะนำของกรมปศุสัตว์ มีดังนี้ 

(1) เป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยากระทรวงสาธารณสุข 
(2) มีความคุ้มโรคในสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนนานอย่างน้อยนานอย่างน้อย 1 ปี  
(3) วันหมดอายุของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ตรวจรับ  
(4) สามารถใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมว โค และกระบือ  
(5) อุณหภูมิการเก็บรักษาอยู่ ในช่วง 2 – 8 องศาเซลเซียส 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ 

4.2 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง : กองสาธารณสุขท้องถิ่น 
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 7225 หรือ 08 1174 3738  

(นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น) 

5. กลไกการดำเนินงาน 
5.1 ส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเฝ้าระวัง 

ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
5.2 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์พักพิงสัตว์และใช้ผลงานวิจัยการพัฒนาระบบ

มาตรฐานศูนย์พักพิงเป็นแนวทาง และดำเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กรมปศุสัตว์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 

5.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.4 จัดทำแผนบูรณาการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

5.5 สนับสนุนการสร้างระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (Rabies One Data) 
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6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
6.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้บรรจุ 

“โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
6.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี โดยตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าสำรวจและค่าวัคซีน พร้อมค่าวัสดุและอุปกรณ์ 
จากการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวของปีที่ผ่านมา โดยบวกเพ่ิมร้อยละ 20  

6.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น สำรวจจำนวนสุนัขและแมวและบันทึกข้อมูล 
ในระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (Rabies One Data) 

6.4 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการขับเคลื ่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า
สำรวจและค่าวัคซีน พร้อมค่าวัสดุและอุปกรณ์ 

6.5 ผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า 
พ.ศ. 2535 แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

6.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นประสานสำนักงานปศุส ัตว ์จ ังหวัด/อำเภอ  
เพ่ือขอรับสนับสนุนบุคลากรในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตท้องถิ่น 

6.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผล โดยรายงานให้จังหวัดทราบ
ผลการดำเนินงาน 

6.8 จังหวัดรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบภายในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี 
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7. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
8. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3  
แนวทางการปฏิบตัิงานตามกฎหมายใน
ความรับผดิชอบของกระทรวงมหาดไทย 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ระบบงาน  
สำนักกฎหมาย  

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

1. ประเด็น แนวทางการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ว่าราชการจังหวัด 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้กำหนดให้  
ผู ้ว ่าราชการจังหวัด เป็นผู ้ร ับนโยบายและคำสั ่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าร ัฐบาล 
คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติราชการให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็น
หัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด 
และรับผิดชอบราชการในจังหวัดและอำเภอ นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยังมีหน้าที่และอำนาจ
ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก 

การใช้อำนาจ หรือการไม่ใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายต่าง ๆ 
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายแต่ละฉบับได้กำหนดไว้  
หรือกล่าวได้ว่าการกระทำนั้นต้องอยู ่บนหลักการ “หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำ  
ทางปกครอง” เพราะหากมิได้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวแล้ว การกระทำนั้นอาจถูกโต้แย้งไปยัง  
ศาลปกครอง หรือศาลยุติธรรมได้ แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  
ที่จะต้องรับทราบ ถึงแนวทางการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจตามกฎหมาย  
แต่ละฉบับ โดยมีกรอบแนวทางในการพิจารณา ดังนี้  
 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

1. อำนาจในการ
พิจารณา 
พระราชบ ัญญ ัติ  
วิธ ีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 
253๙ มาตรา ๑๒, 
๑๓  
 
  
  

การออกคำส ั ่ งทาง
ปกครอง ได้แก่ การใช้
อำนาจตามกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ที่มีผล
เป ็นการสร ้างน ิติ
สัมพันธ์ขึ ้นระหว่าง
บุคคลในอันที่จะก่อ 
เปล ี ่ยนแปลง โอน 
สงวน ระง ับ หร ือมี
ผลกระทบต่อสถานภาพ 
ของสิทธิหรือหน้าที่
ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
การถาวรหรือชั่วคราว 

ผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระทำการใด ๆ  
ที ่อาจกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือ
ประโยชน์อันชอบธรรมของเอกชนคนใด
คนหนึ่งได้ ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจ 
และต้องกระทำภายในกรอบที่กฎหมาย
กำหนด โดยพิจารณา ดังนี้  

๑. ผู ้ว ่าราชการจังหวัดมีอำนาจใน
เรื่องนั้นหรือไม่  

1.1  อำนาจ โดยตรงตามที่
กฎหมายกำหนด พิจารณาจากกฎหมาย
ทีต่้องใช้อำนาจในเรื่องนั้น ๆ  

1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดรับมอบ
อำนาจออกคำสั่งทางปกครอง (ปฏิบัติ
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

เช่น การสั่งการ การ
อนุญาต การอนุมัติ 
การวินิจฉัยอุทธรณ์ 
การรับรอง และการ
รับจดทะเบียน 

ราชการแทน) โดยพิจารณาจากคำสั่ง
มอบอำนาจในเร ื ่องน ั ้นๆ ว ่ากำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้อำนาจ
ในเรื่องนั้นไว้หรือไม่ อย่างไร  

๒. ผู ้ว ่าราชการจังหวัดต้องมีความ
เป็นกลาง 

2.1 ไม่ม ี เหต ุต ้องห ้ามตามที่
กฎหมายกำหนด (ม.๑๓) 

2.2 ไม่มีเหตุร้ายแรงอื ่น ๆ อัน
อาจทำให้ไม่เป็นกลาง (ม.๑๖) 

2. ข ั ้ นตอนหรื อ
แบบพิธีในการใช้
อำนาจ 
พระราชบ ัญญ ัติ  
วิธ ีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 
253๙ มาตรา ๓๐ 
– ๓๒  
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องดำเนินการตาม
ขั้นตอนหรือแบบพิธี
ในการใช้อำนาจ 

ขั ้นตอนหรือแบบพิธีในการใช้อำนาจ 
หมายถึงการต่าง ๆ ทีก่ฎหมายกำหนดให้
เจ้าหน้าที่ท่ีมีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งทาง
ปกครองจะต้องกระทำหรือปฏิบัติก่อน 
ที่จะออกคำสั่งทางปกครองมาใช้บังคับ 
โดยพิจารณา ดังนี้ 

๑. ขั ้นตอนของการออกคำสั ่งทาง
ปกครอง  

1.1 ดูจากกฎหมายฉบับที่ก่อตั้ง
อำนาจออกคำสั่งทางปกครองนั้น 

1.2 ด ูจากพระราชบัญญัติว ิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

2. ขั้นตอนที่สำคัญของการออกคำสั่ง 
2.1 การร ิเร ิ ่มออกคำสั ่ งทาง

ปกครอง 
 - คำสั่งฯ ที่ต้องมีผู ้ยื ่นคำขอ 

เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่จึงจะออกมา
ใช้บังคับได้ 

 - คำสั่งฯ ที่ต้องมีข้อเสนอแนะ 
หรือคำแนะนำจากเจ้าหน้าที ่อื ่นจึงจะ
ออกคำสั่งได้ 

2.2 การอนุมัติหรือการให้ความ
เห็นชอบในการออกคำสั่งทางปกครอง 
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- กรณีที ่กฎหมายกำหนดให้  
ผู้ออกคำสั่งต้องมีการขออนุมัติหรือขอ
ความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที ่อื ่นก่อน 
จึงจะออกคำสั่งได้  

หากฝ่าฝืน คำสั่งทางปกครองนั้น
เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีผล
ใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์ 

2.3 การรับฟังคู่กรณี 
2.3.1 คำสั่งทางปกครองที่มีผล

หรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือ
ประโยชน์อันชอบธรรมของคู่กรณี 

2.3.2 บุคคลซึ่งสิทธิ เสรีภาพ หรือ
ประโยชน์อันชอบธรรมของตนจะถูกกระทบจาก
ผลของคำสั่งทางปกครอง 

2.3.๓ เนื้อหาสาระของสิทธิที่จะ
ถูกรับฟัง 

2.3.3.1 สิทธิที่จะได้รับแจ้ง
ข้อเท็จจริงที่จะใช้เป็นเหตุผลในการออกคำสั่ง
ทางปกครอง 

2.3.3.2 สิทธิที่จะได้รับโอกาส
โต้แย้งข้อเท็จจริงท ี ่ ได ้ร ับแจ้งและแสดง
พยานหลักฐานสนับสนุนข้อโต้แย้งของตน และ
ต้องมีโอกาสอย่างเพียงพอ 

2.3.3.3 สิทธิที่จะขอตรวจดู
เอกสารหรือพยานหลักฐานที่จำเป็นต้องรู้เพ่ือ
โต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตน 

2.3.3.4 สิทธิของคู ่กรณี 
ที่จะแต่งตั ้งทนายความหรือที ่ปรึกษา 
เ พ ื ่ อ ช ่ ว ย เ หล ื อตน ในกา ร โ ต ้ แ ย้ ง
ข้อเท็จจริง และสิทธิที่จะนำทนายความ
หร ือที่ปร ึกษาของตนเข ้ามาในการ
พ ิจารณาทางปกครองในกรณีท ี ่ตน
จำเป็นต้องมาปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่  
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หากฝ่าฝืนสิทธิของคู่กรณีที่จะถูก
รับฟัง เป็นเหตุให้คำสั่งทางปกครองนั้น
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการ 
ท ี ่ ไม ่ ถ ู กต ้ อ งตามข ั ้ นตอนอ ั น เป็ น
สาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการ
กระทำนั ้น แต่สามารถแก้ไขเยียวยาได้ 
โดยรับฟังในภายหลังตาม ม.๔๑ วรรค
หนึ ่ง (๓) ต้องกระทำก่อนสิ ้นสุดการ
พิจารณาอุทธรณ์หรือมีการนำคำสั ่งไป
ฟ้องคดีต่อศาล 

๓ . ร ู ป แ บ บข อ ง
คำสั่งทางปกครอง 
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏ ิบ ัต ิราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 253๙ 
มาตรา ๓๔ 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องทำคำสั่งทางปกครอง 
ตามรูปแบบที่กฎหมาย 
กำหนด 

เจ้าหน้าที ่ไม่มีดุลพินิจที ่เลือกทำ
คำสั่งทางปกครองในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่ง แต่คำสั่งทางปกครองต้องทำตาม
รูปแบบที่กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ กำหนดไว้  

๑. กรณีที่กฎหมายกำหนดให้คำสั่ง
ทางปกครองต ้องทำ เป ็ นหน ั งสื อ  
(ม. 36) อย่างน้อยต้องระบุวัน เดือน ปี 
ที่ทำคำสั่ง ชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่
ผู้ทำคำสั่ง ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ 

๒. กรณีที่กฎหมายกำหนดให้คำสั่ง
ทางปกครองอาจทำด้วยวาจา (ม.๓๕) 
ถ้าผู้รับคำสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอได้
กระทำโดยมีเหตุผลอันสมควรภายใน 
เจ ็ดว ันน ับแต ่ว ันท ี ่ม ีคำส ั ่ งด ังกล ่าว 
เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งต้องยืนยันคำสั่งนั้น
เป็นหนังสือ 

๓. การระบ ุเหต ุผลในคำส ั ่ งทาง
ปกครอง 

3.1 คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็น
หน ั งส ือ และการย ืนย ันคำส ั ่ งทาง
ปกครอง (ที่ทำด้วยวาจา) เป็นหนังสือ
ต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย 
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3.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง คำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้
ในคำสั ่งหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง  
ลงว ันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ .ศ . ๒๕๔๓  
ให้คำสั ่งทางปกครองที ่ทำเป็นหนังสือ
และการย ืนย ันคำส ั ่ งทางปกครอง 
เป็นหนังสือในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นคำสั่ง
ทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่ง
หรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง ตามมาตรา 37 
วรรคสอง 

3.2.1 คำสั่งทางปกครองที ่เป็น
การปฏิเสธการก่อตั ้งสิทธิของคู ่กรณี เช่น  
การไม่รับคำขอ ไม่อนุญาต ไม่อนุมัต ิไม่รับรอง 
ไม่รับอุทธรณ์ หรือไม่รับจดทะเบียน 

3.2.2 คำสั ่งทางปกครองที ่เป็น
การเพิกถอนสิทธิ เช่น การเพิกถอนใบอนุญาต 
เพิกถอนการอนุม ัติ เพิกถอนการร ับรอง  
หรือเพิกถอนการรับจดทะเบียน 

3.2.3 คำสั่ งทางปกครองที่
กำหนดให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการ 

3.2.4 คำสั ่งทางปกครองที ่เป็น 
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ 

3.2.5 คำสั่งยกเลิกการสอบราคา 
การประกวดราคา หรือการประมูลราคา ที่มี 
ผู้ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มีอำนาจ
หน้าที ่ ในการพิจารณาผลการดำเน ินการ
ดังกล่าวแล้ว 

3.3 เหต ุผลน ั ้นอย ่างน ้อยต ้อง
ประกอบด้วย  

3.3.1 ข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญ 

3.3.2 ข้อกฎหมายที่อ้างอิง  
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3.3.3 ข ้ อพ ิ จารณาและ
ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

3.4 ข้อยกเว้นของการให้เหตุผล  
3.4.1 กรณีที ่มีผลตรงตาม

คำขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าที่ของ
บุคคลอื่น  

3.4.2 เหตุผลนั้นเป็นที่รู ้กัน
อยู่แล้วโดยไม่จำต้องระบุอีก  

3.4.3 เป็นกรณีที่ต้องรักษา
ไว้เป็นความลับตาม ม. 32  

3.4.4 เป ็นการออกคำสั่ ง
ทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณี
เร่งด่วนแต่ต้องให้เหตุผลเป็นลายลักษณ์
อักษรในเวลาอันควรหากผู้อยู่ในบังคับ
ของคำสั่งนั้นร้องขอ 

3.5 คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ไม่มีผลใช้บังคับได้โดย
สมบูรณ์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ออกมาใช้
บังคับโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

3.5.1 เงื่อนไขเกี่ยวกับขั้นตอน
ของการออกคำสั่งทางปกครอง หรือ 

3.5.2 เงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบ
ของคำสั ่งทางปกครองบางประการนั้น 
เจ้าหน้าที่อาจแก้ไขเยียวยาให้เป็นคำสั่ง
ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายได้ 

3.6 คำสั่งทางปกครองที่ออกโดย
ฝ่าฝ ืนหร ือไม ่ปฏิบ ัต ิตามหลักเกณฑ์
ด ังต ่อไปนี้  ไม ่ เป ็นเหตุให ้คำส ั ่งทาง
ปกครองนั้นไม่สมบูรณ ์

3.6.1 การออกคำสั่งทางปกครอง
โดยยังไม่มีผู้ยื่นคำขอในกรณีที่เจ้าหน้าที่
จะดำเนินการเองไม่ได้นอกจากจะมีผู ้ยื่น 
คำขอ ถ้าต่อมาภายหลังได้มีการยื่นคำขอ
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เช ่นน ั ้นแล ้ว ไม ่ เป ็นเหต ุให ้คำส ั ่ งนั้น 
ไม่สมบูรณ์ ความข้อนี้ย่อมใช้บังคับกับการ
ออกคำสั ่งทางปกครองโดยมีผู ้ยื ่นคำขอ 
แต่คำขอที ่ย ื ่นนั ้นขาดตกบกพร่องหรือ 
ไม่สมบูรณ์ 

3.6.2 การออกคำสั่งทางปกครอง
โดยไม ่ม ี การแสดงหร ือระบ ุ เหต ุผล 
ไม่ครบถ้วน ต่อมาภายหลังได้มีการแสดง
หร ือระบุเหตุผลในการออกคำส ั ่ งทาง
ปกครองนั้นแล้วจะต้องกระทำก่อนสิ้นสุด
กระบวนพิจารณาอุทธรณ ์หรือถ้าเป็นกรณี
ที่ไม่ต้องมีการอุทธรณ์ดังกล่าวก็จะต้อง
กระทำก่อนมีการนำคำสั ่งทางปกครอง 
ไปสู่การพิจารณาของผู้มีอำนาจพิจารณา
ว ิน ิจฉ ัยความถ ูกต ้องของคำส ั ่ งทาง
ปกครองนั้น 

3.6.3 การออกคำสั่งทางปกครอง
โดยการรับฟังคู่กรณีท่ีจำเป็นต้องกระทำได้
ดำเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ถ้าต ่อมา
ภายหลังได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์แล้ว 

3.6.4 การออกคำสั่งทางปกครอง
ที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน
โดยเจ้าหน้าที่นั้นยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ ถ้า
เจ้าหน้าที่นั้นได้ให้ความเห็นชอบในภายหลัง 

๔.เงื ่อนไขเกี ่ยวกับ
ขอบอำนาจการออก
คำสั่งทางปกครอง  

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องดำเนินการตาม
เงื ่อนไขที่กฎหมาย
กำหนดในการออก
คำสั่งทางปกครอง 

1. เงื่อนไขเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอันเป็น
เหตุให้เกิดอำนาจออกคำสั่งทางปกครอง 

คำสั ่งทางปกครองที ่เจ้าหน้าที่
ออกมาใช ้บ ังค ับจะชอบด้วยกฎหมาย  
มีผลใช้บังคับได้โดยสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เกิดอำนาจออก
คำสั่งตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้เกิดขึ้น
แล้วก่อนเวลาที่ออกคำสั่งนั้น หากข้อเท็จจริง
อันเป็นเหตุให้เกิดอำนาจออกคำสั ่งทาง
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ปกครองไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาที่ออกคำสั่ง 
คำสั ่งทางปกครองนั ้นย่อมไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 

การตรวจสอบ 
(๑ )  ตรวจสอบและแสวงหา

ข้อเท็จจริงในเร ื ่องที ่จะออกคำสั ่ งทาง
ปกครองมาใช ้บ ังค ับว ่าข ้อเท ็จจร ิงใน 
เรื ่องนั ้นเกิดขึ ้นหรือมีอยู ่อย่างไร โดยการ
รวบรวมและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานต่าง  ๆ

(๒) เป็นการให้ลักษณะกฎหมาย
แก่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว 

2. เงื ่อนไขเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
คำสั่งทางปกครอง 

   คือ ข้อความที่บังคับให้บุคคลกระทำ
การ ห้ามมิให้บุคคลกระทำการ อนุญาตให้
บุคคลกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ 
หรือรับรองหรือยืนยันสิทธิหรือหน้าที่ของ
บุคคล หรือรับรองหรือยืนยันสถานะของ
ทรัพย์สิน มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 

2.1 วัตถุประสงค์ของคำสั่งทาง
ปกครองต ้องม ีความหมายท ี ่ช ัดเจน 
เพียงพอที ่จะเข ้าใจได้  กล่าวคือ ผ ู ้อยู่  
ในบังคับของคำสั่งทางปกครองจะต้องทราบ
ได้อย่างแน่นอนว่าเขาถูกบังคับให้ทำอะไร 
ถูกห้ามไม่ให้ทำอะไร หรือได้รับอนุญาต 
ให ้ทำอะไร ถ ้าหากว ัตถ ุประสงค ์หรือ
เนื้อความของคำสั่งทางปกครองคลุมเครือ 
ถึงขนาดที ่ผ ู ้ร ับคำส ั ่งไม ่อาจเข ้าใจได้  
ว ่าต ัวเองถูกบังค ับ ถ ูกห ้ามหร ือได้รับ
อนุญาตให้ทำอะไรบ้าง ต้องถือว่าคำสั่งทาง
ปกครองนั้นเป็นโมฆะ 

2.2 วัตถุประสงค์ของคำสั ่งทาง
ปกครองต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  
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2.3 วัตถุประสงค์ของคำสั ่งทาง
ปกครองต้องไม่เป็นการพ้นวิสัยหรือเป็น
การขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 

3. เงื่อนไขเกี่ยวกับความมุ่งหมายของ
การออกคำสั่งทางปกครอง ความมุ่งหมาย
ของการออกคำสั่งทางปกครองจึงหมายถึง 
“ผล” ที่เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง
ต้องการให้เกิดขึ้นจากการออกคำสั่งทาง
ปกครองมาใช้บังคับ โดยผลที ่เกิดขึ้น
ดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักความได้
สัดส่วนด้วย 

3.1 หลักแห่งความเหมาะสม 
หลักนี ้บังคับให้ฝ่ายปกครอง 

ใช้วิจารณญาณเลือกออกคำสั่งที่สามารถ 
จะดำเนินการให้ความมุ่งหมายของกฎหมาย
ที่ให้อำนาจสำเร็จลุล่วงไปได้เท่านั้น คำสั่ง
ทางปกครองที ่ไม ่อยู ่ในว ิส ัยจะทำให้
ความมุ ่งหมายของกฎหมายที่ให้อำนาจ
ปรากฏขึ้นมาได้ย่อมเป็นคำสั่งทางปกครอง
ที่ไม่เหมาะสม 

3.2 หลักแห่งความจำเป็น 
ในบรรดาคำสั่งต่าง ๆ  อาจสามารถ

ดำเนินการให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของ
กฎหมายที่ให้อำนาจสำเร็จได้ แต่ถ้าคำสั่ง
เหล่านั ้นกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือ
เสรีภาพของราษฎร ฝ่ายปกครองจะต้อง
เลือกออกคำสั่งที่จะมีผลกระทบกระเทือน
ต่อสิทธิหรือเสรีภาพของราษฎรน้อยที ่สุด 
และถ้าเป็นคำสั่งที่ให้ประโยชน์แก่ราษฎร 
ฝ่ายปกครองจะต้องเลือกออกคำสั ่งทาง
ปกครองที ่จะมีผลทำให้รัฐเสียประโยชน์
น้อยที่สุด 
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3.3 หลักแห่งความได้ส ัดส่วน 
ในความหมายอย่างแคบ 

หลักนี้เรียกร้องให้เกิดภาวะสมดุล
ขึ ้นระหว่างความเสียหายอันจะเกิดขึ้น 
แก่เอกชนและประโยชน์ที ่สังคมจะได้รับ
จากการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการ
ทางปกครองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้น หลักนี้
จึงห้ามฝ่ายปกครองใช้อำนาจออกคำสั่งใด
คำสั ่งหนึ ่งซึ ่งเป็นที ่เห็นได้ชัดว่า หากได้ 
ลงมือปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำสั่งนั้นแล้ว 
จะเกิดประโยชน์แก่ประโยชน์มหาชนน้อยมาก 
ไม ่ค ุ ้ มก ับความเส ียหายท ี ่จะเก ิดกับ
ประชาชนโดยทั่วไป 

 
๕ .ผลของคำสั่ ง
ทางปกครอง  
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏ ิบ ัต ิราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 253๙ 
มาตรา ๔๒  
 

ผลทางกฎหมายเมื่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้ออกคำสั่ง  

1. การเกิดผลของคำสั่งทางปกครอง 
1.1 กฎหมายกำหนดให้คำสั่ง

ทางปกครองมีผลไม่ว ่าจะมีข้อโต้แย้ง
เรื่องความชอบด้วยกฎหมาย 

1.2 คำส ั ่ งท ี ่ ชอบ/ไม ่ ชอบ 
ด้วยกฎหมาย มีผลเช่นเดียวกัน ตราบ
เท่าที่ยังไม่มีการ “ลบล้าง” ผลนั้น โดย
องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ทรงอำนาจ 
หรือคำสั่งนั้นไม่ได้สิ้นผลลงด้วยเงื่อนเวลา
หรือเหตุอ่ืน 

1.3 คำสั ่งทางปกครองเกิดผล
เม ื ่อ “แจ ้ง” ผ ู ้ร ับคำส ั ่ งทางปกครอง  
(ม.42 ว.1 วิปฏิบัต ิฯ) มาตรา 42 ว.1 
คำสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคล
ตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป 

1.3.1 ไม ่ต ้องคำน ึงว่า
ผู ้ร ับคำสั ่งจะทราบถึงเนื ้อหาของคำสั่ง
หรือไม ่
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1.3.2 การแจ้งให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในกฎหมาย (ม. 68-ม.75  
วิปฏิบัติฯ) 

1.3.3 กรณีที่ผู ้รับคำสั่ง 
มีหลายคน อาจเกิดผลไม่พร้อมกัน ขึ้นกับ
การแจ้งคำสั่งในเวลาใด 

1.4 ผลของคำสั ่งทางปกครอง 
ก่อให้เกิดสิทธิในการ “โต้แย้ง” ในการ
อุทธรณ์ 

1.5 การแจ้งคำสั่งทางปกครอง 
1.5.1 สถานท ี ่ แจ ้ ง  : 

ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ที่คู่กรณีให้ไว้ (ม.๖๙) 
1.5.2 ให้บุคคลนำไปส่ง/

ปิดหนังสือ (ม.๗๐) 
1.5.3 ส ่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ (ม.๗๑) 
1.5.4 ปิดประกาศ ณ  

ที่ทำการ (ม.๗๒) 
1.5.5 ประกาศใน

หนังสือพิมพ์ (ม.๗๓) 
1.5.6 ส่งทางเครื่อง โทรสาร 

(ม.๗๔) 
2. ผลของคำสั ่งทางปกครองที ่มี

ข้อบกพร่อง 
2.1 คำสั่งที่มีข้อผิดพลาดหรือผิด

หลงเล็กน้อย สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ 
คำสั่งสมบูรณ์ (ม.๔๓) 

2.2 คำส ั ่งท ี ่ม ีข ้อบกพร่องใน
ขั ้นตอนหรือรูปแบบ สามารถเยียวยาได้ 
เช่น รับฟังในภายหลัง ให้เหตุผลภายหลัง 
ให้ความเห็นชอบภายหลัง ถือว ่าคำสั่ง
สมบูรณ์ (ม.๔๑) 



 

356 
 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

2.3 คำส ั ่งท ี ่ม ีข ้อบกพร่องใน
เนื้อหาหรืออำนาจของเจ้าหน้าที่ เป็นคำสั่ง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่มีผลจนกว่าจะ
ถูกเพิกถอน 

2.4 คำส ั ่ งท ี ่ ผ ิดพลาดอย ่าง
ร้ายแรงและชัดแจ้ง ถือเป็นคำสั่งที่เสียเปล่า
ตั้งแต่ต้น (เป็นโมฆะ)  

๖. การทบทวนคำสั่ง 
ทางปกครอง 

ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร
ทบทวนคำสั ่ งทาง
ปกครองของผ ู ้ ว่ า
ราชการจังหวัด 

(๑) ทบทวนโดยคู่กรณีริเริ่ม 
๑) อุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 

(ม.๔๔-๔๘) ผู้รับคำสั่งทางปกครองต้อง
อ ุทธรณ์คำส ั ่ ง ก ่อนฟ้องคด ีต ่อศาล
ปกครอง ถ้าไม่อุทธรณ์หรืออุทธรณ์ไม่
ถูกต้อง เป็นอันเสียสิทธิฟ้องคดี (ม.๔๒ 
วรรคสอง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองฯ) 
ยกเว้น คำสั่งทางปกครองของรัฐมนตรี 
คำสั ่งทางปกครองของคณะกรรมการ 
คำสั่งทางปกครองทั่วไป หรือคำสั่งทาง
ปกครองที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด  

๑.๑ ผู ้มีส ิทธิอุทธรณ์และ
เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องยื่นอุทธรณ์ 

- คู่กรณี หรือบุคคลที่
ได้รับมอบอำนาจจากคู่กรณี (ม.๒๔) 

- ต้องยื ่นอุทธรณ์ต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง (ม.๔๔ วรรคหนึ่ง) 
หากอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่อื ่น ถือว่ายื่น
อุทธรณ์ไม่ถูกต้อง 

๑.๒ ระยะเวลายื่นอุทธรณ์  
ระยะเวลาอุทธรณ์เริ่ม

นับตั ้งแต่วันถัดจากวันได้รับแจ้งคำสั่ง 
และหากวันสุดท้ายเป็นวันหยุด ให้ถือว่า
ระยะเวลาสิ้นสุดในวันทำ งานถัดไป โดย
ระยะเวลาอุทธรณ์อาจขยายออกไปได้ 
หากมีพฤติการณ์ที่จำเป็น แต่คู่กรณีต้อง
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

ย ื ่นขอขยายภายใน ๑๕ ว ันน ับแต่
พฤติการณ์ส ิ ้นสุดลงและยื ่นอุทธรณ์
ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด 

๑.๓ เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ม ีอำนาจ
พิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าที ่ผู ้ทำคำสั่ง
ทางปกครองเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ใน
ชั้นต้น ถ้าไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ให้
รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง
เจ ้าหน ้าท ี ่ช ั ้น เหน ือข ึ ้น ไป ซ ึ ่ ง เป็น
ผู้บังคับบัญชาผู้กำกับดูแล หรือผู้ควบคุม
การปฏิบัติงาน เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ 
ในชั้นที่สอง เพ่ือมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ 

๒) ขอให้พิจารณาคำสั ่งทาง
ปกครอง ใหม่ (ม.๕๔)  

๒.๑ คำสั ่งทางปกครองที่
ขอให้พิจารณาใหม่ได้ คือ คำสั่งที่ไม่อาจ
อุทธรณ์ได้ และคำสั่งที่วินิจฉัยอุทธรณ์
แล้ว/อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 

๒.๒ เหต ุแห ่งการขอให้
พิจารณาใหม่ 

- ม ีพยานหล ักฐาน
ใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลง
ไปในสาระสำคัญ 

- คู ่กรณีไม่ได้เข้ามา
ในกระบวนพิจารณาหรือไม่ได้มีส่วนร่วม
ในกระบวนพิจารณา 

- เ จ ้ า หน ้ า ท ี ่ ไ ม ่ มี
อำนาจทำคำ สั่งในเรื่องนั้น 

- ข้อเท็จจริงหรือข้อ
กฎหมายเปลี ่ยนแปลงไปในทางที ่เป็น
ประโยชน์ต่อคู่กรณี 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

 (๒) ทบทวนโดยเจ้าหน้าที่ริเริ่มเอง 
ได้แก่การเพิกถอนคำสั ่งทางปกครอง  
(ม.๔๙-ม.๕๓) 

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพิกถอน 
ได้แก่ผ ู ้ทำคำสั ่ง และผู ้บ ังคับบัญชา  
โดยการเพิกถอนคำสั ่งทางปกครอง
สามารถเพ ิกถอนได ้แม ้พ ้นกำหนด
ระยะเวลาอ ุทธรณ ์แล ้ว หร ืออย ู ่ ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลก็สามารถ
เพ ิกถอนได ้  การเพ ิกถอนคำส ั ่งเป็น 
“ดุลพินิจ” ของเจ้าหน้าที่ โดยพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในมาตรา ๔๙ 
– มาตรา ๕๓ 

๗. การบังคับตาม
คำสั่งทางปกครอง  

การบังคับให้เป็นไป
ตามคำสั ่งของผู ้ว่า
ราชการจังหวัด  

1. หลักท่ัวไป 
1.1 ใช ้ก ับคำส ั ่ งท ี ่ต ้องบ ังคับ 

จึงจะบรรลุว ัตถุประสงค์ เช ่น คำสั่ง 
ให้กระทำ หรือละเว้นกระทำ หรือคำสั่ง
ให้ชำระเงิน 

1.2 ในกรณีที ่กฎหมายเฉพาะ
กำหนดมาตรการบังคับไว้แล้ว แต่จะ
เกิดผลน้อยกว่า ก็สามารถใช้มาตรการ
บังคับตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองได้  

1.3 ก่อนการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองจะต้องมีการเตือนก ่อน
ดำเนินการ 

1.4 การ ใช ้ มาตรการบ ั ง คั บ 
ทางปกครองอย ู ่ภายใต ้หล ักความ
พอสมควรแก ่ เหต ุ  ด ั งน ั ้ น  การ ใช้
มาตรการบังคับทางปกครองจึงต้องใช้
เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของคำสั่ง โดยกระทบผู้ถูกบังคับน้อยที่สุด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

2. การทุเลาการบังคับตามคำสั่ง
ทางปกครอง 

2.1 คู่กรณีไม่ยื ่นอุทธรณ์ จะขอ
ทุเลาไม่ได้ เจ้าหน้าที ่ไม่อาจรับคำขอ
ทุเลาไว้พิจารณาได้ 

2.2 ถ ้าคำสั่ งอยู่ ระหว ่ างการ
พิจารณาอุทธรณ์เจ้าหน้าที่จะสั ่งทุเลา
หร ือไม ่ ต ้องใช ้ด ุลพิน ิจพิจารณาว่า
จำเป็นต้องใช้มาตรการบังคับ หรือไม ่

3. การบังคับตามคำสั่งให้ชำระเงิน 
3.1 ต้องเป็นคำสั่งทางปกครอง 

(ใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งให้บุคคลชำระเงิน) 
3.2 ถ ึงกำหนดชำระเง ินแล้ ว  

แต่ไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน 
3.3 ม ีหน ั งส ือเต ือนให ้ชำระ

ภายในเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
3.4 ยึด อายัด ขายทอดตลาด

ทรัพย์สินเพื ่อชำระเงิน โดยใช้ว ิธีการ
ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

4. กรณีหน่วยงานของรัฐบังคับเอง 
หน่วยงานมีอำนาจขอข้อมูล และ

ขอให้หน่วยงานอื่น หรือจ้างเอกชนทำแทน
ตามข้ันตอนวิธีปฏิบัติในกฎกระทรวง 

5. เจ้าพนักงานบังคับคดีบังคับให้ 
(คำสั่งเป็นที่สุดแล้ว) 

หน่วยงานขอศาลแพ่งหรือศาล
จังหวัดออกหมายบังคับคดี และสามารถ
ตั ้งเจ ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการ
ต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง  

6. การบังคับตามคำสั ่งให้กระทำ 
หรือละเว้นกระทำ 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

6.1 เลือกใช้มาตรการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 

6.1.1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
เอง + คิดค่าใช้จ่ายและเงินเพ่ิม 

6.1.2 สั ่งให้ชำระค่าปรับ
บังคับการ (ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/วัน) 

6.2 จะต้องมีคำเต ือนก่อนใช้
มาตรการบังคับ โดยคำเตือนต้องระบุ
มาตรการท ี ่จะใช ้ ให ้ช ัดแจ ้งรวมทั้ง
ค่าใช ้จ ่าย (กรณีเข้าดำเนินการแทน ) 
หรือค่าปรับที่ต้องชำระ 

ข้อพึงระวัง  
การปฏิบัติราชการของผู ้ว ่าราชการจังหวัด จะต้องดำเนินการให้เป็นไป 

ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย เป็นธรรม มิให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ราษฎรจากการปฏิบัติ
ผิดพลาด หรือการกระทำท่ีไม่ชอบของเจ้าหน้าที่ โดยต้องคำนึงถึงเรื่องที่สำคัญ ๆ ดังนี้ 

๑. อำนาจในการพิจารณา 
สิ ่งแรกที่จะต้องพิจารณาในการปฏิบัติราชการคือ ผู ้ว ่าราชการจังหวัด 

เป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการในเรื่องนั้นได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ ออกคำสั่ง
ทางปกครอง หรือการดำเนินการอื่นใดในทางปกครองก็ตาม หากไม่มีอำนาจที่จะดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ 
ย่อมเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่องของคำสั่งทางปกครองที่กฎหมาย
กำหนดให้ “คำสั่งทางปกครองจะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่ซึ ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื ่องนั้น” (มาตรา ๑๒  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)  

๒. หลักเกณฑ์ของกฎหมาย  
โดยที ่การปฏิบัติราชการทางปกครองเป็นเรื ่องของการใช้อำนาจตาม

กฎหมาย หรือการดำเนินการตามกฎหมาย จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนดขึ้น คือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม โดยที่ 
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่า “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ท่ีประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในพระราชบัญญัตินี้” ดังนั้น การจะพิจารณาว่าจะนำหลักเกณฑ์
ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไปใช้บังคับ หรือจะต้องใช้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมาย
เฉพาะเรื่องนั้น ๆ กำหนด จะต้องพิจารณาก่อนว่าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายเฉพาะที่จะใช้บังคับนั้น  
มีหลักเกณฑ์ท่ีประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด
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ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากมีหลักเกณฑ์ที่ต่ำกว่าจะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๓. สิทธิของคู่กรณี  
คู่กรณีคือผู้ยื่นคำขอ ผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับ หรือจะอยู่ในบังคับของ

คำสั่งทางปกครอง รวมทั้งผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้น  
จะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั ่งทางปกครอง ซึ ่งบุ คคลกลุ ่มดังกล่าวถือเป็นบุคคล 
ที่มีความสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงก่อนดำเนินการใดๆ โดยเฉพาะก่อนออกคำสั่งทางปกครอง โดยสิทธิ
ของคู ่กรณีตามที ่กฎหมายบัญญัติไว ้ประกอบด้วย สิทธิที ่จะได้ร ับการพิจารณาโดยไม่ช ักช้า  
และโดยเจ้าหน้าที ่ที ่เป็นกลาง สิทธิในการตั ้งบุคคลกระทำการแทน สิทธิในการนำทนายความ  
หรือที่ปรึกษาเข้ามาในกระบวนการพิจารณา และสิทธิในการขอตรวจดูเอกสาร  

๔. กรอบของกฎหมายและระยะเวลา 
ในการปฏิบัต ิหน้าที ่ราชการจะต้องใช้อำนาจตามกฎหมายซึ ่งอาจมี

ผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที ่ และผลประโยชน์ของประชาชน จึงจำเป็นจะต้องพิจารณากรอบ
ระยะเวลาในเรื่องนั้น ๆ ด้วย เช่น กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาตามคู่มือสำหรับประชาชน  
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์หรือโต้แย้งตามกฎหมายฉบับนั้นๆ  

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๒๒ ๒๘๔๙  

2. ประเด็น อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้กำหนดให้  

ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

พระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔  

๑. คณะกรมการ
จังหวัด (มาตรา 
๕๓ วรรคสอง) 

เป ็ นประธานคณะกรมการ
จังหวัด 

 

๒. เป็นหัวหน้า
บังคับบัญชา  
(มาตรา ๕๔) 

เป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจาก
นายกร ัฐมนตร ี ในฐานะห ัวหน้ า
ร ัฐบาล คณะรัฐมนตร ี กระทรวง 
ทบว ง  ก รม  ม าปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ให้
เหมาะสมกับท้องที ่และประชาชน 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดา
ข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขต
จังหวัด และรับผิดชอบในราชการ
จังหวัดและอำเภอ 

๓. บริหารราชการ
ในเขตจังหวัด  

๑. บริหารราชการตามกฎหมาย 
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และตามแผนพัฒนาจังหวัด (มาตรา 
๕๗ (๑)) 

๒ .  บ ร ิ ห า ร ร าชกา ร ต า ม ที่
คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 
มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรี
ส ั ่ งการในฐานะห ัวหน ้ าร ั ฐบาล 
(มาตรา ๕๗ (๒)) 

๓ .  บ ร ิ ห า ร ร า ช ก า ร ต า ม
คำแนะนำและคำชี ้แจงของผู ้ตรวจ
ราชการกระทรวงในเมื ่อไม่ข ัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
คำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติ
ของคณะรัฐมนตรีหรือการสั ่งการ
ของนายกรัฐมนตรี (มาตรา ๕๗ (๓)) 

๔. กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ
อันมิใช ่ราชการส ่วนภูม ิภาคของ
ข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวดันั้น 
ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ 
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ข ้าราชการในสำน ักงานตรวจเงิน
แผ่นดินและข้าราชการครู ให้ปฏิบัติ
ราชการให ้ เป ็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั ่งของ
กระทรวง ทบวง กรม หรือมติของ
คณะรัฐมนตรี หรือการสั ่งการของ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

นายกรัฐมนตรีหรือยับยั้งการกระทำใด  ๆ
ของข ้าราชการในจ ังหว ัดที่ ข ั ดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
คำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติ
ของคณะรัฐมนตรีหรือการสั ่งการ
ของนายกรัฐมนตรีไว้ช ั ่วคราวแล้ว
ร ายงานกระทรวง  ทบวง  กรม  
ที่เก่ียวข้อง (มาตรา ๕๗ (๔)) 

๕. ประสานงานและร่วมมือกับ
ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการ 
ในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
ข้าราชการครู ผู ้ตรวจราชการและ
หัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือ
ภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้อง
ปัดภัยพิบัติสาธารณะ (มาตรา ๕๗ (๕)) 

๖ .  เ ส น อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ต่ อ
กระทรวงที ่ เก ี ่ยวข ้อง  หรือเสนอ 
ขอจ ั ดตั้ ง งบประมาณต ่อสำนั ก
งบประมาณในการบริหารงานแบบ
บูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 
และรายงานให้กระทรวงมหาดไทย
ทราบ (มาตรา ๕๗ (๖)) 

๗ .  กำก ั บด ู แลการบร ิ ห าร
ราชการส่วนท้องถิ ่นตามกฎหมาย 
(มาตรา ๕๗ (๗)) 

๘. กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานองค์การของรัฐบาลหรือ
ร ัฐว ิสาหกิจ  ในการนี ้ ให ้ม ีอำนาจ 
ทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การ
ของร ัฐบาลหร ือร ัฐว ิสาหก ิจต่อ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

รัฐมนตรีเจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาล
หรือรัฐวิสาหกิจ (มาตรา ๕๗ (๘)) 

๙. บรรจุ แต่งตั ้ง ให้บำเหน็จ 
และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคใน
จ ังหว ัดตามกฎหมาย  และตามที่
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดี
มอบหมาย (มาตรา ๕๗ (๙)) 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง  
สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๒๒ ๒๘๔๙ 

3. ประเด็น อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีหลักการ

เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยได้แยกความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ออกเป็น
เหตุที่เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่และที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่  เมื่อเกิดความเสียหายมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นหน่วยงานของรัฐจะต้องรับภาระชดใช้ค่าเสียหายเป็นการเยียวยาให้เอกชนไปก่อน 
โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดโดยตรงต่อผู้เสียหาย ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย 
คืนหน่วยงานของรัฐเพียงใดนั้นให้ไปพิจารณาไล่เบี้ยต่อไปในภายหลัง  โดยจะยึดหลักว่าจะไล่เบี้ย 
เอาค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะในกรณีความเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั ้น และในกรณีเจ้าหน้าที ่ของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายคืนให้แก่  
ส่วนราชการที่จ่ายไปก่อนให้เจ้าหน้าที่สามารถผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนได้โดยคำนึงถึงรายได้ 
ฐานะครอบครัว ความรับผิดชอบและพฤติการณ์ประกอบด้วย 

สำหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะต้องถูกฟ้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นการส่วนตัวโดยไม่เกี่ยวกับทางราชการ 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หลายคนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น หน่วยงานของรัฐต้อง
พิจารณาความรับผิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้รับผิดในส่วนของตนแยกต่างหากจากกัน โดยให้
คำนึงถึงการกระทำ ตำแหน่งหน้าที่ที่รับหน้าที่แต่ละคนเป็นเกณฑ์ในการกำหนดให้ต้องรับผิดใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน และอาจไม่ต้องรับผิดเต็มจำนวนและหน่วยงานของรัฐต้องร่วมรับผิดในผลแห่ง
ละเมิดที่หน่วยงานของรัฐมีส่วนบกพร่องอยู่ด้วย เช่น รถยนต์ขาดการซ่อมบำรุง หรือแต่งตั้งบุคคล 
ไม่เหมาะสม ไม่มีความรู้ ไม่มีความสามารถไปทำหน้าที่อันเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชน 
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ผู้เสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่สามารถขอรับการเยียวยาจากหน่วยงานใน
ฝ่ายปกครองได้ก่อนซึ่งไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี เมื่อไม่พอใจผลการเยียวยาของฝ่าย
ปกครอง หรือไม่ได้รับการเยียวยาให้เป็นที่พอใจ ก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ 

สำหรับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิด  
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

(ก รณ ี เ จ ้ าหน ้ า ที่
ก ระทำละ เม ิ ด ต่ อ
หน่วยงานของรัฐ) 

๑. พระราชบัญญัติ
ค ว า ม ร ั บ ผ ิ ด ท า ง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙  
 
 

การรายงานหวัหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

เมื่ อ เก ิ ดความ เส ี ยหายแก่
หน่วยงานของร ัฐ  ให ้เจ ้าหน้าที่
ผู ้เกี ่ยวข้องรายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นโดยไม่ชักช้าถึงหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่เป็นหัวหน้าส่วน
ราชการ เจ ้ าของงบประมาณ  
เพราะต ้องร ับผ ิดชอบชดใช ้ค่า
สินไหมทดแทนแก่เอกชน  

ห ั วหน ้ าหน ่ ว ย ง านของรั ฐ 
ที่ จะต้ องรายงานในส่ วนกลาง 
จึงหมายถึง ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที ่มีช ื ่อเรียก
อย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรม  

ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด  

ราชการส ่วนท ้องถ ิ ่น  ได ้แก่
นายกเทศมนตรี  นายกองค ์การ
บริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การ
บร ิหารส ่วนตำบล ผ ู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา  

รัฐวิสาหกิจ ให้รายงานหัวหน้า
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 

 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว ่ าด ้ วยหล ักเกณฑ ์การปฏ ิบ ัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๙) 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

การแตง่ตั้งคณะ 
กรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิด 

๑. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ได้รับรายงาน และมีเหตุควรเชื่อว่า
ความเสียหายเกิดจากการกระทำ
ของเจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานตน  
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ขึ ้นคณะหนึ ่งไม่เก ิน ๕ คน โดย 
แต่งตั้งจากหน่วยงานของตนหรือ
หน ่วยอ ื ่นก ็ ได ้ตามสมควรเ พ่ือ
พิจารณาเสนอความเห็น หาตัว 
ผู้ต้องรับผิดและจำนวนค่าสินไหม
ทดแทนที่ผู้นั้นต้องใช้โดยต้องกำหนด 
เวลาแล้วเสร ็จของการทำงานของ
คณะกรรมการไว้ด้วย 

๒. ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ได้รับรายงานไม่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นสอบสวนภายในเวลาอันสมควร 
หร ือการแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการ 
โ ดย ไม ่ เหมาะสม ให ้ผ ู ้กำก ับด ูแล 
หรือควบคุมการปฏิบัติงานมีอำนาจ
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
เปล ี ่ยนแปลงคณะกรรมการแทน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ ู ้ ได ้รับ
รายงานได้ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้รับรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการกระทำละเมิดแล้ว ไม่แต่งตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ขึ้ น ส อ บ ส ว น
ข้อเท็จจริงหาตัวผู้ต้องรับผิดทาง
ละเมิดภายในเวลาอันควร หรือ
แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสีย หรือต้องร่วม
รับผิดชอบในความเสียหายด้วยขึ้น
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

เป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
อาจบิดเบือนข้อเท็จจริงได้ ผิดหลัก
ความเป ็นกลางจ ึงไม ่ เหมาะสม 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจ
แต ่ ง ต ั ้ ง คณะกร รม กา ร  ห รื อ
เปล ี ่ ยนต ัวกรรมการแทนผ ู ้ ว่ า
ราชการจังหวัดได้ เป็นต้น 

การพิจารณาผล
การสอบสวน 

เม ื ่อคณะกรรมการพิจารณา
เสร็จแล้ว ให้เสนอความเห็นไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานผู ้แต่งตั ้ง ถ้าผู้
แต่งตั้งขอให้ทบทวนหรือสอบสวน
เพ ิ ่ ม เต ิม ให ้คณะกรรมการรีบ
ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่
ผ ู ้แต่งตั ้งกำหนด ความเห็นของ
คณะกรรมการต้องมีข ้อเท็จจริง
และข ้อกฎหมายแจ ้งช ัดและมี
พยานสนับสนุนด้วย แต่ไม่ผูกมัด 
ผู้แต่งตั้งหรือรัฐที่จะต้องปฏิบัติตาม 
กล่าวคือ ผู้แต่งตั้งอาจใช้ดุลยพินิจ
เป ็นอย ่างอ ื ่น ได ้ โดยม ี เหต ุผล
สนับสนุนเพียงพอ 

 

การวินิจฉัยสั่งการ เม ื ่อผ ู ้แต ่งต ั ้ ง ได ้ร ับผลการ
พ ิ จ า รณาของคณะกร รมกา ร 
ให้วินิจฉัยสั่งการว่าใครเป็นผู้ต้อง
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและ
จำนวนเท่าใด แล ้วผ ู ้แต ่งต ั ้ งส่ง
ส ำนวน ให ้ ก ระทรว งกา รคลั ง
ตรวจสอบใน ๗ วันนับแต่วันสั่งการ 
เว ้นแต่เรื ่องที ่กระทรวงการคลัง
กำหนดว่าไม่ต้องรายงาน ความรับ
ผ ิดน ี ้ม ีอาย ุความ ๒ ป ี  น ับแต่  
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ผู ้แต่งตั ้งได้วินิจฉัยสั ่งการให้ผู ้ใด
ต้องรับผิด กระทรวงการคลังมีอำนาจ
ทบทวนหรือขอพยานหลักฐานเพ่ิมเติม
ได ้และต ้องพ ิจารณาให ้แล ้วเสร็ จ  
กรณี เป ็นราชการส ่วนกลางและ
ภูมิภาค ภายใน ๑ ปี ๖ เดือน กรณี
เป ็นราชการส ่ วนท ้องถ ิ ่ น หรื อ
หน ่ วยงานของร ั ฐประเภทอ่ืน  
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑ ปี น ับแต่ผ ู ้แต่งตั้ง 
ได้วินิจฉัยสั ่งการให้ผู ้ใดต้องรับผิด
ตามที่เห็นสมควร ถ้ากระทรวงการคลัง
ไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน
กำหนดนี้ ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งให้ผู ้ใด
ต ้องร ับผ ิดตามท ี ่ เ ห ็ นสมควร  
แล้วแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ คือเจ้า
ต ัวผ ู ้ต ้องร ับผ ิดชดใช้ค ่าสินไหม
ทดแทน โดยต้องแจ้งให้ทราบด้วย
ว่า เขามีอุทธรณ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
และต้องแจ้งกระทรวงการคลัง แจ้ง
หน ่วยงานที ่ต ้องต ิดตามเอาค่า
ส ินไหมคืน เช ่น กองคล ัง ฝ ่าย
การเงิน งบประมาณ เป็นต้น 

การออกคำสั่ง
และการพิจารณา
อุทธรณ์ 

เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณา
เสร็จแล้วผูกพันให้ผู ้แต่งตั ้งต้อง
ปฏิบัติตาม โดยมีคำสั่งตามความเห็น
ของกระทรวงการคล ังและแจ้ง
คำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าผู้ใดต้อง
ร ับผ ิดชดใช ้และจำนวนเท ่าใด 
หากไม่พอใจผลของคำสั่งให้มีสิทธิ์
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

อุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยว ิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง และให้
ออกคำสั ่งให้ผู ้ต้องรับผิดชำระค่า
สินไหมทดแทน ภายในอายุความ ๑ ปี 
น ับแต ่ผ ู ้แต ่งต ั ้ งได ้ม ีคำส ั ่ งตาม
ความเห็นของกระทรวงการคลัง 

ประเภทของค่า
สินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนที่จะเรียกได้
มีดังนี ้คือ 

- กรณีเกิดความเสียหายแก่
เงิน ต้องชดใช้ด้วยเงินเท่านั้น 

- กรณีเกิดความเสียหายอย่างอ่ืน
อาจชำระด้วยเงิน หรือชดใช้เป็น
ทร ัพย ์ส ินอย ่ าง เด ียวก ัน  หรือ
ซ่อมแซมบูรณะให้ทรัพย์สินที่ชำรุด
คงสภาพเดิม  

 

การดำเนินการ
กรณีผู้ต้องรับผิด
ตาย 

กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดตาย  
ให้ส ืบสวนสอบสวนให้ได้ข ้อย ุติ
โดยเร็ว แล้วรีบส่งเรื่องให้พนักงาน
อัยการเพื่อฟ้องผู้จัดการมรดกหรือ
ทายาทภายในอายุความมรดก (๑ ปี) 

 

การผ่อนชำระค่า
สินไหมทดแทน 

กรณีเจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ต ้องร ับผิด 
ขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทน  
ให ้หน ่วยงานของร ัฐท ี ่ เส ียหาย 
กำหนดจำนวนเง ินท ี ่ ขอผ ่อน   
โดยคำนึงถึงรายได้ หักค่าใช้จ่าย 
ในการดำรงช ีพตามฐานาน ุ รูป 
ความร ับผ ิดชอบตามกฎหมาย 
หร ือศ ีลธรรมและพฤต ิ กา รณ์  
แห่งกรณีประกอบ เช่น มีบุตร บิดา 
มารดา ภริยา อยู่ในความอุปการะ
เท่าใด กรณีให้ผ่อนชำระต้องหา 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ผู้ค้ำประกันหรือวางทรัพย์ค้ำประกัน
สัญญาผ่อนชำระด้วย   

การฟ้องคดี
ล้มละลาย 
 

กรณีเจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ต ้องร ับผิด 
ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ห้ามฟ้องคดี
ล้มละลาย เว้นแต่การไม่สามารถ
ชำระหนี้ได้เกิดจากการประพฤติชั่ว
อย ่างร ้ายแรง  หร ือกระทำการ
ใด  ๆ  อ ัน เป ็นการประพฤต ิชั่ ว 
อย่างร้ายแรงเพื่อให้หน่วยงานของ
รัฐไม่ได้รับชำระหนี้ครบถ้วน ก็ให้
ส ่ ง เ รื่ อ ง ใ ห ้ พน ั ก ง า น อ ั ย ก า ร
ดำเนินคดีล้มละลาย 

 

 การทำสัญญา
ประนีประนอม
ยอมความ 

เจ ้ าหน ้าท ี ่ ผ ู ้ ต ้องร ับผ ิดกับ
หน่วยงานของรัฐที่เสียหาย จะตกลง
ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
ในขั ้นตอนใดก็ได ้โดยต้องได ้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ก่อนทำสัญญา เว้นแต่จะกำหนด
เป็นอย่างอ่ืน  

 

(กรณีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระทำละเมิดต่อ
บุคคล ภายนอก) 

๑. พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ ้าหน ้าท ี ่  พ.ศ. 
๒๕๓๙ 

๒. ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทาง

การรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

ดำเนินการเช่นเดียวกันกรณีที่
เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

การพิจารณา 
คำขอให้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน 

ผู้เสียหายมีสิทธิขอให้หน่วยงาน
ของร ัฐที ่ละเม ิดส ังก ัดอย ู ่ชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทน โดยยื ่นคำขอ 
ดังนี้ 

1.  ย ื ่นคำขอต ่อหน ่ วยงาน 
ที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดสังกัดอยู่ 

2. กรณีเจ ้าหน ้าท ี ่ ไม ่ส ังกัด
หน ่ ว ย ง าน ใด ให ้ ยื่ น ค ำ ข อต่ อ
กระทรวงการคลัง 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ละเมิดของเจ ้าหน้าที่   
พ.ศ. ๒๕๓๙  
 
 

3. กรณีความเสียหายเกิดจาก
การกระทำของเจ้าหน้าที ่ของรัฐ
หลายหน่วยงานให้ย ื ่นคำขอต่อ
หน่วยงานแห่งใดแห่งหนึ่ง 

ในกรณีท ี ่หน ่วยงานของรัฐ 
ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ 
ผู ้ยื ่นคำขอให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคล ั ง และ ให ้ คิ ด
ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
ในจำนวนเงินที่ต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนนับแต่วันทำละเมิดจนถึง
วันชำระเสร็จ 

ถ้าผู้เสียหายฟ้องคดีให้หน่วยงาน
ของรัฐที ่ถ ูกฟ้องประสานงานกับ
สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อต่อสู้คดี 
แล ้วรายงานกระทรวงการคลั ง
ทราบ ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดมิได้
กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เรียกเข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย 
เมื ่อแพ้คดีจะได้ถูกบังคับตามคำ
พ ิพากษาได้  ถ ้าคณะกรรมการ
สอบสวนสรุปว่าเจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ทำ
ละเม ิดได ้กระทำในการปฏ ิบ ัติ
หน้าที่จะไม่เรียกเข้ามาเป็นคู่ความ
ในคด ีถ้าถูกฟ้องเป็นคู่ความอยู่ก่อน
ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการแถลง
ต ่อศาลเพ ื ่อให ้พ ้นจากการเป็น
คู่ความในคดี 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

การใช้สิทธิไล่เบี้ย ถ้าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกในความเสียหาย 
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว
จะมาไล ่ เบ ี ้ยเอาจากเจ ้าหน้าที่
ภายหลังได้เพียงใดหรือไม่  ให้นำ
ระเบียบฯ ในเรื ่องความรับผิดกรณี
เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงาน
ของรัฐมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ข้อพึงระวัง  

การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด แม้ว่าในบางกรณีจะมีที่มาจากการ 
ชี้มูลของหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จนทำให้คณะกรรมการ  
เกิดความเข้าใจหรือเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการให้เกิดความเสียหายตามที่ถูกกล่าวหา หรือผู้ที่
อาจจะต้องรับผิดเนื่องมาจากมีชื่อปรากฏในเอกสารหรือมีการลงลายมือชื่อในเอกสาร ทั้งท่ีข้อเท็จจริง
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการแต่อย่างใด คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจะต้องดำเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาหามูลเหตุความเป็นมาของการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย  
อย่างรอบคอบ รวมทั้งต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาด้วย มิฉะนั้นอาจมีผลทำให้เจ้าหน้าที่ 
ต้องรับผิดในความเสียหายที่ตนเองมิได้กระทำ ซึ่งจะส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  
และเป็นการบั่นทอนจิตใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานภายในหน่วยงานข้อพึงระวังที่สำคัญอีกประการหนึ่ง 
คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดอายุความ 
ในการไล่เบี้ยและใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลในการเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนไว้ในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ เป็นการเฉพาะแตกต่างจากอายุความการใช้สิทธิทั ่วไป  
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดพึงควรจดบันทึกและระมัดระวังในการพิจารณาดำเนินการในเรื่องอายุความ ดังนี้  

๑. อายุความไล่เบี้ย 
(๑) เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิไล่เบี้ย 

กรณีหน่วยงานจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำ

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ที่กระทำการละเมิดโดยมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง

ร้ายแรง แต่เมื่อเกิดความเสียหายข ้นเจ้าหน้าที่ได้ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายไปก่อนแล้ว เจ้าหน้าที่ชอบที่จะ

ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่จะต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยคืนจากหน่วยงานภายใน ๑ ปี 

นับแต่ได้ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย (บุคคลภายนอก) 
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(๒) หน่วยงานใช้สิทธิไล่เบี้ย 

กรณีหน่วยงานได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้เสียหาย (บุคคลภายนอก) ไปแล้ว และการพิจารณาปรากฏว่า

เจ้าหน้าที่ดังกล่าวกระทำละเมิดโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและได้กำหนดจำนวนเงิน

ที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดแล้ว หัวหน้าหน่วยงานจะต้องดำเนินการไล่เบี้ยคืนให้หน่วยงานภายใน ๑ ปี 

นับแต่ได้ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย 

๒. อายุความเรียกร้องของหน่วยงานต่อเจ้าหน้าที่ 
(๑) อายุความ ๒ ปี 

กรณีเก ิดความเส ียหายซ  ่ งหน ่วยงานได ้แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการ 

สอบข้อเท็จจริงและหัวหน้าหน่วยงานได้พิจารณาและวินิจฉัยสั่งการตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีฯ ว่าความเสียหายเกิดข ้นจากเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดข ้น ในวัน

ดังกล่าวถือเป็นวันที่หน่วยงานรู้ถ งการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ฟังจะต้องชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทน สิทธิของหน่วยงานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิดมีกำหนด 

๒ ปี นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานวินิจฉัยสั่งการ 

(๒) อายุความ ๑ ปี 

กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานได้พิจารณาและวินิจฉัยว่าการกระทำละเมิด

ของเจ้าหน้าที ่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดเนื่องจากมิได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

แต่เมื่อรายงานให้กระทรวงการคลังพิจารณา กระทรวงการคลังกลับเห็นว่า เจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิด

จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดข ้น อายุความที่หน่วยงานจะใช้สิทธิฟ้องต่อ

ศาลเพื่อเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมีกำหนด ๑ ปี นับแต่หน่วยงาน  

มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละมิดทราบ 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง  
กลุ่มงานความรับผิดทางละเมิด สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๒๒ ๒๘๔๙   
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ระบบเงิน  
กองคลัง  

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

1. ประเด็น การบริหาร การใช้จ่าย และการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

ในการบริหารและโอนเปลี ่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ 
เนื่องจากไม่มีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับงบประมาณกรมจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณ  
การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

พระราชบัญญัติ
วิธีการงประมาณ 
พ.ศ. 2561 

การบริหารและ
การโอนเปลี่ ยน 
แปลง ง บ ก ร ม
จังหวัด งบกลุ่ม
จังหวัด 
 

หน่วยรับงบประมาณ หมายความว่า หน่วยงานของ
รัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
และให้หมายรวมถึง สภากาชาดไทย 
มาตรา 7 ให ้หน่วยร ับงบประมาณใช ้จ ่าย
งบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่าง 
ม ีประส ิทธ ิภาพส ู งส ุ ดเพ ื ่ อประโยชน ์ ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 
มาตรา 39 ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ 
มีหน้าที ่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้
เป็นไปตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือตามที่มีการโอน 
หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 52 ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ล ูกจ ้าง หร ือเจ ้าหน้าที ่ของร ัฐในหน่วยรับ
งบประมาณ ผู้ใดจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน หรือ
โดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระทำการดังกล่าวนั้นโดย
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญา
ซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว ผู้กระทำหรือ 

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

ผู้ยินยอมให้กระทำการดังกล่าวจะต้องรับผิด
ชดใช้เงินงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณนั้น 

บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทำ
ตามวรรคหนึ่ง จะต้องร่วมรับผิดกับผู้กระทำการ
ฝ่าฝืน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนได้กระทำไปโดย
สุจริตไม่รู ้เท่าถึงการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือ
ระเบียบดังกล่าว 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ ่งได้ทักท้วงคำสั ่งของผู ้บังคับบัญชาหรือได้
บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือแล้วว่า การที่จะ
ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ
ระเบียบ 

ระเบียบว่าด้วย 
ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

การโอนเงิน
จัดสรร/
เปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร 

ข้อ 25 กรณีมีความจำเป็นให้ดำเนินการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ เพิ ่มคุณภาพการให้บริการ พัฒนา
บุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี จะต้องแสดงเหตุผล
ความจำเป็นหรือความเหมาะสมได้ คำนึงถึง
ประโยชน์ต่อประชาชน ความประหยัด ความ
คุ้มค่า ความโปร่งใส สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมาย
การให้บริการกระทรวง 
ข้อ 26 การโอนข้ามแผนงานภายในหน่วยรับ
งบประมาณเดียวกัน กระทำได้เฉพาะ โอนระหว่าง
แผนงานพ ื ้ นฐาน หร ื อระหว ่ างแผนงาน
ยุทธศาสตร์ หรือระหว่างแผนงานพื้นฐานและ
แผนงานยุทธศาสตร์ โดยให้ขอทำความตกลงกับ
สำนักงบประมาณ 
ข้อ 27 การโอนเงินจัดสรร/การเปลี่ยนแปลงเงิน
จัดสรร ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ 
ข้อ 28 การใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จ ัดสรร การเปล ี ่ยนแปลงเง ินจ ัดสรร การ
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

เปล ี ่ยนแปลงรายละเอ ียดของเง ินจ ัดสรร 
นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลีย่นแปลงเงินจัดสรร 

หล ักเกณฑ์ว่า
ด้วย การใช้จ่าย
งบประมาณ
รายจ่าย การโอน
เงินจัดสรรหรือ
การเปลี่ยนแปลง
เ ง ิ น จั ด ส ร ร  
พ.ศ. 2562 

ก า ร โ อ น เ งิ น
จ ัดสรร/เปลี่ ยน 
แปลงเงินจัดสรร 
 

ข้อ 8 หน่วยรับงบประมาณอาจโอนเงินจัดสรร/
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต 
หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติ
จากสำนักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 
1. ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรรจาก รายจ่ายในงบบุคลากร รายการ
ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท
ขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่
มีวงเงินต่อหน่วยตั ้งแต่ 10 ล้านบาทขึ ้นไป 
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
2. ต้องไม่นำไปกำหนดเป็น อัตราบุคลากรตั้งใหม่ 
จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่
ม ีวงเง ินต่อหน่วยตั ้งแต่ 1 ล้านบาทขึ ้นไป 
รายการค่าที่ดิน รายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงิน
ต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่มิได้
กำหนดไว้ในแผนฯ รายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ 

กรณีมีเงินจัดสรรเหลือจ่าย หัวหน้าหน่วยรับ
งบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง
ไปใช้เป็นรายจ่ายใดๆ ภายใต้แผนงาน ผลผลิต/
โครงการเดียวกัน 
ข้อ 9 รายการค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ที่มิใช่
รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ หากผล
การจัดซื ้อจัดจ้างสูงกว่างบประมาณที ่ได้รับ
จัดสรรหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ อาจโอนเงิน
จัดสรรจากรายการอื่น ภายใต้แผนงานเดียวกัน หรือ
นำเงินนอกงบประมาณ ไปเพิ ่มวงเงินรายการค่า
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างนั้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

ข้อ 11 การโอนเงิน การเปลี่ยนแปลงเงิน
จัดสรร นอกเหนือจากท่ีกำหนด ให้ขอทำความ
ตกลงกับสำนักงบประมาณ 

ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สป.  
เบอร์ติดต่อ : ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 08 5484 2012  

2. ประเด็น ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

กรณีได้รับวงเงินผูกพันงบประมาณข้ามปี เพ่ือดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น ต่อเติม
ศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัด ก่อสร้างหอประชุม เป็นต้น หน่วยรับงบประมาณ 
ต้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาก่อนทำสัญญา  และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว ให้ทำสัญญาได้ตามวงเงินและรายละเอียดที่สำนักงบประมาณ
กำหนด วงเงินและรายละเอียดจะเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่ จะได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ 
หากภายหลังการลงนามสัญญาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงมหาดไทย) พิจารณาดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอ
ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เฉพาะกรณีท่ีสำนักงบประมาณกำหนด  

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

ระเบียบว่าด้วย 
ก า ร ก ่ อ ห นี้
ผ ู กพ ันข ้ าม
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 แนวปฏิบัติ 
ข้อ 4 เมื่อ ครม. อนุมัติรายการและวงเงินก่อหนี้ฯ 
แล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
1. รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ให้เสนอ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการแล้วให้ สงป. 
พิจารณาความเหมาะสมของราคาก่อนทำสัญญา
ก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่รายการที ่ สงป. ได้ให้
ความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว 
2. รายการที่เป็นรายจ่ายประจำในงบดำเนินงาน 
งบเงินอุดหนุน หรืองบรายจ่ายอื่น ให้ก่อหนี้
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

ผูกพันได้ภายในวงเงินที่ ครม. อนุมัติ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวง การ
คลังกำหนด รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทาง
ราชการ โดยให้คำน ึงถ ึงความค ุ ้มค ่าและ
ประหยัด 
ข้อ 5 การเสนอให้ สงป. พิจารณาความ
เหมาะสมของราคาให้เสนอรายละเอียด 
1. ครุภัณฑ์ : คุณลักษณะเฉพาะ และ ราคา
กลางของแต่ละรายการ 
2. ที่ดิน : ราคากลาง เนื ้อที ่ดิน แผนผัง ที ่ตั้ง 
ราคากรมที่ดิน ราคาท้องตลาด ราคาประเมิน
เสียภาษ ี
3. สิ่งก่อสร้าง : ประเภท ราคากลาง แบบรูป
รายการ ขนาด เนื้อที่อาคาร เว้นแต่ แบบแปลน
มาตรฐาน หรือท่ีตกลงไว้แล้ว ไม่ต้องส่งอีก 
ข้อ 6 เมื่อได้รับความเห็นชอบความเหมาะสม
ของราคาแล้ว ให ้ทำส ัญญาได้ตามวงเง ินและ
รายละเอียดที่ สงป. กำหนด วงเงินและรายละเอียดจะ
เปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่ จะได้ทำความตกลงกับ 
สงป. 
ข้อ 7 การเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา 
หรือ รายละเอียด ของรายการที่ได้รับอนุมัติให้ก่อ
หนี้ผูกพันแล้ว 
1. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ
โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน ให้ขอทำความ
ตกลงกัน สงป. 
2. การขยายเวลาโดยไม่เพิ่มวงเงิน ให้ขออนุมัติ
ต่อ รมต. เจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณ 
ภายใน 15 วัน 
3. เปลี ่ยนแปลงรายการ/เพิ ่มวงเงิน เกินกว่า 
ที่ ครม. อนุมัติ ให้เสนอ ครม. โดยต้องส่งผล
การจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดอื่น ๆ ให้ สงป. 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ 
ครม. 

หนังสือสำนัก
งบประมาณ 
ที่ นร 0704/
ว 78 ลงวันที่ 
15 สิงหาคม 
2554  

 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณภายหลังการลงนามใน
สัญญาแล้ว เฉพาะกรณีที ่มีความจำเป็นต้อง
ดำเน ินการเพื ่อให ้บรรล ุว ัตถ ุประสงค ์และ
เป้าหมายตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
และจะต้องเป็นกรณีที่ทำให้ประโยชน์การใช้งาน
เพิ่มขึ้นหรือไม่ทำให้ประโยชน์การใช้งานลดลง 
ในสาระสำคัญ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับ
สำนักงบประมาณ ในกรณีดังนี้  
1. การแก้ไขข้อความพิมพ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อน  
ตกหล่น ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่ได้รับ
อนุมัต ิจากคณะรัฐมนตรีหรือที ่ ได ้ร ับความ
เห็นชอบจากสำนักงบประมาณ แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ จะต้องสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าการ
แก ้ไขด ังกล ่าวเก ิดจากการพิมพ ์ผ ิดพลาด
คลาดเคลื่อน ตกหล่นอย่างชัดเจน 
2. การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่ายเพื่อให้
ถูกต้องตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายที่
สำนักงบประมาณกำหนด โดยไม่มีผลทำให้
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 
3. การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
(Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อประโยชน์
การใช้งาน (Capacity) ของรายการครุภ ัณฑ์
ลดลง หรือไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภท
หรือปริมาณครุภัณฑ์ที ่ได้รับอนุมัติ ให้ก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัต ิ
4. การเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูป
รายการสิ่งก่อสร้างเพื ่อให้เหมาะสมกับสภาพ
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

พื้นที ่ที ่จะดำเนินการก่อสร้าง หรือที่มีผลทำให้
ประโยชน์การใช ้งานเพ ิ ่มข ึ ้น หร ือไม ่ทำให้
ประโยชน์การใช้งานลดลงในสาระสำคัญ ตามท่ี
สำนักงบประมาณกำหนด (การเปลี่ยนแปลงงาน
ก่อสร้างอาคาร เช่น ขนาดเสาเข็ม ความยาว 
ความกว้าง ความสูงของอาคารที่ไม่กระทบต่อ
ความมั่นคงแข็งแรงของสิ่งก่อสร้างและไม่ทำให้
ประโยชน์ใช้งานลดลง)  

ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สป.  
เบอร์ติดต่อ : ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 08 5484 2012 

3. ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

การดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างของราชการส่วนภูมิภาคเป็นอำนาจของผู ้ว่า
ราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 โดยหน่วยงานของรัฐต้องยึดหลักความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตรวจสอบได้ และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด   

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความ
รับผิดชอบ
ในฐานะ 
ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบร ิหาร
พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ 
พ.ศ. 2560  
ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วย

 หลักการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ 
ดังนี้ 
(1) คุ้มค่า : ต้องมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และมี
แผนบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 
(2) โปร่งใส : ต้องกระทำอย่างเปิดเผย แข่งขันอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาเหมาะสมต่อ
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความ
รับผิดชอบ
ในฐานะ 
ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบร ิหาร
พัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 

การยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และ
เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอน 
(3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล : ต้องมีการ
วางแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า 
(4) ตรวจสอบได ้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ผู้ดำรง
ตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้ 
- ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
- ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดให้มี 3 วิธี ดังนี้ 
(1 )  ว ิธ ีประกาศเช ิญชวนทั ่วไป  ได ้แก่ การเช ิญชวน
ผู ้ประกอบการทั ่วไปที ่มีคุณสมบัติตรงตามเงื ่อนไข 
ที่กำหนด ให้เข้ายื ่นข้อเสนอ ซึ ่งกระทำได้ 3 วิธี คือ  
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
และวิธีสอบราคา อำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท   
(2)  ว ิ ธ ีค ัด เล ือก  ได ้แก ่  การเช ิญชวนเฉพาะ
ผ ู ้ประกอบการท ี ่ม ีค ุณสมบัต ิตรงตามเง ื ่อนไข 
ที ่กำหนดซึ ่งต ้องไม ่น ้อยกว่าสามรายให้เข ้ายื่น
ข้อเสนอ เว ้นแต่ในงานนั ้นมีผ ู ้ประกอบการที ่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย อำนาจ
ในการสั ่งซ ื ้อส ั ่งจ ้าง หัวหน้าหน่วยงานของร ัฐ ไม่เกิน 
100,000,000 บาท ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั ้น เกิน 
100,000,000 บาท   
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การเชิญชวนผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดรายใดรายหนึ่ง
ให้เข้ายื ่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
โดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง อำนาจในการ
ส ั ่งซ ื ้อส ั ่ งจ ้าง ห ัวหน้าหน่วยงานของร ัฐ ไม ่ เกิน 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความ
รับผิดชอบ
ในฐานะ 
ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

50,000,000 บาท ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น 
เกิน 50,000,000 บาท   

ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐ
เลือกใช้ว ิธ ีการประกาศเชิญชวนทั ่วไปก่อน  หาก
ดำเนินการแล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ให้ถือปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ฯ การจัดซื้อจัดจ้างฯ  มาตรา 56 

งานจ ้างท ี ่ปร ึกษา กำหนดให ้ม ี  3 ว ิธ ี  ด ังนี้   
อาจกระทำได้โดยวิธี 
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไป
ที ่มีคุณสมบัติตรงตามเงื ่อนไขที ่กำหนด ให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ ให้ใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน  
(2) วิธีคัดเลือก เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื ่อนไขที่กำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย  
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่ มี
คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า 3 ราย 
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง เชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื ่อนไขที ่กำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่น
ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 

ทั้งนี ้ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธ ีหนึ่ง  
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จ้างฯ มาตรา 70    

อำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ไม่เกิน 100,000,000 บาท ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้น เกิน 100,000,000 บาท   

งานจ ้างออกแบบหร ือควบค ุมงานก ่อสร ้าง 
กำหนดให้มี 3 วิธี ดังนี้ อาจกระทำได้โดยวิธี 
(1) ว ิธ ีประกาศเชิญชวนทั ่วไป ให้ใช ้ก ับงานจ ้าง
ออกแบบหร ือควบคุมงานก่อสร ้าง ที ่ม ีล ักษณะ 
ไม่ซับซ้อน 
(2) วิธีคัดเลือก เชิญชวนผู ้ให้บริการที ่มีคุณสมบัติ 
ตรงตามเงื ่อนไขที่กำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย 
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มี
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความ
รับผิดชอบ
ในฐานะ 
ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า 3 ราย ทั ้งนี้  
ให้กระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้ ใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้
รับการคัดเลือก  
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานที่เลือกจ้างผู้ให้บริการ
รายใดรายหนึ่งที่เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว้ 
ตามที่คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้
เสนอแนะ 
(4) ว ิธ ีประกวดแบบ เช ิญชวนผู ้ ให ้บร ิการที ่มี
ค ุณสมบัต ิตรงตามเง ื ่อนไขที ่กำหนดให้เข ้ายื่น
ข้อเสนอ เพ่ือออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ 
เป็นที่เชิดชูทางศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ 
หรืองานอื ่นตามที่กำหนดอำนาจในการสั่งซื ้อสั่งจ้าง 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,000,000 บาท 
ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 100,000,000 บาท 
การทำสัญญา กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องทำ
สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
โดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด 

- แบบสัญญา ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
-  กรณ ีท ี ่หน ่วยงานของร ัฐไม ่ ได ้ทำส ัญญา 

ตามแบบหรือไม่อาจใช้สัญญาที่สำนักงานอัยการ
สูงสุดให้ความเห็นชอบได้ หรือไม่อาจส่งให้สำนัก
อัยการสูงสุดเห็นชอบได้ทันเวลา ให้สามารถส่ง 
ให้สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบได้ในภายหลังได้ 

- สัญญาที่ทำในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลง 
ในการห้ามคู่สัญญาจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง 
ไม่ว ่าทั ้งหมดหรือบางส่วน เว ้นแต่การจ้างช่วง 
แต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่
เป็นคู่สัญญาแล้ว 

- หน่วยงานอาจมีข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยไม่ทำ
ตามแบบสัญญา เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความ
รับผิดชอบ
ในฐานะ 
ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

(1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง หร ือการจ ้างท ี ่ปร ึกษาโดยว ิธี
เฉพาะเจาะจง 
(2) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานภาครัฐ 
(3) คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน ภายใน 
วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันทำข้อตกลง 
(4) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

- สัญญาที่มีการลงนามและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
สัญญาหรือข้อตกลง ต้องเผยแพร่ในระบบของ
กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน 

- การลงนามในสัญญาจะกระทำได ้ เม ื ่อพ้น
ระยะเวลาการอุทธรณ์ 

การบร ิหารส ัญญาและการตรวจร ับพ ัสดุ   
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ผู้มีอำนาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบ
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับ
พัสดุ โดยองค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกำหนด ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ 
มาตรา 100 – 105 และระเบียบฯ ข้อ 175 – 198 
การบริหารพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ควบคุม และดูแลพัสดุให้มีการใช้และการบริหารพัสดุ 
ที ่เหมาะสม คุ ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที ่สุด  
ซึ ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การ
ตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 202 - 219 

ข้อพึงระวัง  
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กลุ่มงานบริหารการพัสดุ กองคลัง สป.  
เบอร์ติดต่อ : 08 5989 2473 
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4. ประเด็น การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ การแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ KTB 
Corporate Online ของสำนักงานจังหวัด การขายพัสดุ  การอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับ
การบริหารงานของสำนักงานจังหวัด  การอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ  

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

- หนังสือกระทรวง 
การคล ั ง ที่  กค 
0408.5/ว 147  
ลงวันที่ 5 กันยายน 
2 5 6 0  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการจัด
ข้าราชการเข้าพัก
อาศ ั ยในท ี ่ พั ก 
ของทางราชการ 
พ.ศ. 2560 
- คำสั่งสำนักงาน
ปล ั ดกระทรวง
มหาด ไทย  ที่  
133/2561 ลง
วันที่ 25 มกราคม 
2561 

ปฏิบัติราชการแทน
ปล ัดกระทรวง
มหาดไทย 

มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดข้าราชการ
เข ้ าพ ักท ี ่ สำน ักงานจ ั งหวั ดน ั ้นๆ ด ูแล
รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน
การจ ัดข ้าราชการเข ้าพ ักอาศ ัยในท ี ่ พัก 
ของทางราชการ พ.ศ. 2560 ทั ้งนี ้  ผ ู ้ว่า
ราชการจังหวัดอาจมอบให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นผู้
ปฏ ิบ ัต ิราชการแทนก็ได ้ โดยให้รายงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 

สำนักงาน
จังหวัด 

- ระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง 
การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2551 
- คำสั่งสำนักงาน
ปล ั ดกระทรวง 
มหาด ไทย  ที่  
9 4 9 / 2 5 6 1  

ปฏิบัติราชการแทน
ปล ัดกระทรวง
มหาดไทย 

มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ 
KTB Corporate Online ของหน่วยงาน
สำนักงานจังหวัด 
 
หมายเหตุ 
     ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไขคำสั่ง เนื่องจาก
ยกเลิกระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ 
พ.ศ. 2551 เป็นระเบียบกระทรวงการคลัง 

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

ล ง วั น ที่  2 3 
พฤษภาคม 2561 

ว่าด ้วยการเบ ิกเง ินจากคล ัง การร ับเงิน  
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. 2562  

-  ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวง การคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ
จ ัดจ ้างและการ
บร ิ หารพ ั สดุ
ภ าคร ั ฐ  พ . ศ . 
2560 ข้อ 215 
- คำสั่งสำนักงาน
ปล ัด กระทรวง 
มหาด ไทย  ที่  
9 8 9 / 2 5 6 1  
ล ง ว ั น ที่  3 0 
พฤษภาคม 2561 

ปฏิบัติราชการแทน
ปล ัดกระทรวง
มหาดไทย 

มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการขาย
พัสดุที่จัดซื้อโดยงบประมาณของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และได้จัดสรรไปให้
จังหวัดใช้ในราชการ และเมื่อได้ดำเนินการ
ขายพ ัสด ุ เสร ็ จส ิ ้ นแล ้ว  ให ้ รายงานผล
รายละเอียดของพัสด ุท ี ่ขายให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 

สำนักงาน
จังหวัด 

-  ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวง การคลัง
ว ่าด ้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการ
บร ิหารงานส ่วน
ราชการ  พ.ศ . 
2553 
- หนังสือกระทรวง 
การคล ัง ท ี ่  กค 
0406.4/ว 96  
ลงว ั นท ี ่  16 
กันยายน 2553 
- คำสั่งสำนักงาน
ปล ัด กระทรวง 
ม ห า ด ไ ท ย  
ที่ 1073/2561  

ปฏิบัติราชการแทน
ปล ัดกระทรวง
มหาดไทย 

มอบอำนาจให้ผ ู ้ว ่าราชการจังหวัดในการ
อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี ่ยวกับการ
บริหารงานของสำนักงานจังหวัดตามความ
จำเป็น เหมาะสม และประหยัด ทั ้งนี ้ ผู ้ว่า
ราชการจังหวัด อาจมอบให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้าสำนักงานจังหวัด เป็นผู้
ปฏ ิบ ัต ิราชการแทนก็ได ้ โดยให้รายงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วย 
- แก้ไขเพ่ิมเติมคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ที่ 1074/2561 ลงวันที่ 13 
มิถุนายน 2561 ดังนี้ 

1. วรรค 2 จาก “ทั ้งนี ้  ผ ู ้ว ่าราชการ
จ ั งหว ัดสามารถมอบอำนาจต ่อได ้ ตาม
กฎหมาย โดยให้ รายงานปล ัดกระทรวง
มหาดไทย ทราบด้วย” เป ็น “ทั ้งนี้  ผ ู ้ว่า
ราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจต่อให้รอง
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าสำนักงาน 

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

ล ง ว ั น ที่  1 3 
มิถุนายน 2561 
- คำสั ่งสำนักงาน
ปล ั ดกระทรวง 
มหาด ไทย  ที่  
1265/2561  
ล ง ว ั น ที่  1 2 
กรกฎาคม 2561 

ปฏ ิ บ ั ต ิ ร าชก าร แทน  โ ดย ให ้ ร า ย ง าน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทราบด้วย” 

2. นอกจากที่แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 1. ให้
คงเป็นไปตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ท ี ่  1074/2561 ลงว ันท ี ่  13 
มิถ ุนายน 2561 เร ื ่อง มอบอำนาจให้ผ ู ้ว่า
ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

- ระเบียบกระทรวง 
การคล ังว ่าด ้วย
ค่าใช ้จ ่ายในการ
ฝ ึกอบรมการจัด
ง า น แ ล ะ ก า ร
ประช ุมระหว ่าง
ประเทศ พ.ศ. 
2 5 4 9  แ ล ะ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- คำสั ่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
มห าด ไทย  ที่  
1074/2561  
ล ง ว ั น ที่  1 3 
มิถุนายน 2561 

ปฏิบัติราชการแทน
ปล ัดกระทรวง
มหาดไทย 

มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งการ
อนุญาต การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการ
อื่นใดในเรื่องกฎหมาย มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่าง
อ ื ่ นแทนปล ั ดกระทรวงมหาดไทยในการ
ดำเนินการอนุมัติโครงการหรือการฝึกอบรม 
ที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
และการพ ิ จารณาอน ุม ั ต ิ ในการจ ั ดงาน 
ตามแผนงาน โครงการ ตามภารกิจปกติ หรือตาม
นโยบายของทางราชการให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เท ่าท ี ่จ ่ายจร ิงตามความจำเป ็น เหมาะสม  
และประหยัด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถ
มอบอำนาจต่อได้ตามกฎหมาย โดยให้รายงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 

สำนักงาน
จังหวัด 

 

ข้อพึงระวัง  
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สป. 
เบอร์ติดต่อ :  08 9897 9260 
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ระบบคน  
กองการเจ้าหน้าที่  

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

1. ประเด็น การมอบอำนาจ 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

1.1 การมอบอำนาจให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
มหาดไทยในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นไปตามมาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 40 
และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 

1.2 การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
มหาดไทยในการบริหารงานบุคคล ในการแต่งตั ้งผู ้ร ักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด  
และการสั ่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ ่มงานหรือกลุ ่มของสำนักงานจังหวัด  
เป็นไปตามมาตรา 38 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 57 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชกฤษฎีกาวา่
ด ้วยการมอบอำนาจ 
พ.ศ.  2550  และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. คำสั ่งกระทรวง 
มหาดไทย ที่ 889/ 2560 
ลงว ันที ่  1 ม ิถ ุนายน 
2560 เร ื ่อง การมอบ
อำนาจให้ผ ู ้ว ่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนปลั ดกระทรวง

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การมอบอำนาจ) 

การแต่งต ั ้งผ ู ้ร ักษาราชการแทนผู ้ ว่า
ราชการจังหวัด 
     การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏ ิบ ั ต ิ ราชการแทนปล ัดกระทรวง
มหาดไทย ในการแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการ
จ ังหว ัด และปลัดจ ังหว ัด ตามลำดับ  
เป็นผู ้ร ักษาราชการแทนผู ้ว ่าราชการ
จังหวัด ในกรณีที ่ไม่มีผ ู ้ดำรงตำแหน่ง 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ โดยในการแต่งตั้งรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้รักษาราชการ
แทน ให้พิจารณาแต่งตั้งเรียงลำดับอาวุโส 
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
หรือตามความเหมาะสม ทั ้งนี ้ เมื ่อได้

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

มหาดไทยในการ
แต่งตั้งผู ้ร ักษาราชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัด 

ดำเนินการแล้ว ให้รายงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เพ่ือทราบทุกครั้ง 

1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2550 
2. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 
3. พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการมอบอำนาจ 
พ.ศ. 2550 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4.  คำส ั ่ งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ที่ 227/2556  
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 
2556 เรื่อง การมอบ
อำนาจการบร ิ หาร 
งานบุคคลให้กับผู ้ว่า
ราชการจังหวัด 
 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การมอบอำนาจ) 

การบริหารงานบุคคลของผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
     การมอบอำนาจให ้ผ ู ้ ว ่ าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
มหาดไทยในการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
     1. การแต่งตั ้งผู ้ร ักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ในกรณีที่ไม่มี 
ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้มี
อำนาจแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ในสังกัดสำนักงานจังหวัดและปฏิบัติ
หน้าที่ในสำนักงานจังหวัดนั้น เป็นผู้รักษา
ราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด โดย
พิจารณาแต่งตั้งจากผู ้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำ
กว่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ
การ หรือตำแหน่งประเภททั ่วไป ระดับ
ชำนาญงาน ตามความเหมาะสมหรือ
เรียงลำดับอาวุโสตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ 
     2. การสั ่งให้ข้าราชการรักษาการ 
ในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานหรือกลุ่มของ
สำนักงานจังหวัดในกรณีที ่ไม่มีผู ้ดำรง
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานหรือกลุ่ม หรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้มีอำนาจ 
ในการสั ่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ในสังกัดสำนักงานจังหวัดและปฏิบัติ
หน้าที ่ในสำนักงานจังหวัดนั ้น เป็นผู้

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ ่มงาน
หรือกลุ ่ม โดยพิจารณาสั ่งจากผู ้ดำรง
ตำแหน่ง ไม่ต ่ำกว่าตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ หรือตำแหน่ง
ประเภททั ่วไป ระดับชำนาญงาน ตาม
ความเหมาะสมหรือเรียงลำดับอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
     ทั้งนี้ ให้นำเรียนปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทราบทุกครั้งที่มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ
ตามข้อ 1 และ 2 

ข้อพึงระวัง 
ในประเด็นการมอบอำนาจ ดังนี้ 
1. การจัดทำคำสั่งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 

ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม บัญญัติว่า ในกรณีที ่ไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่งผู ้ว ่าราชการจังหวัด  
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู ้ช่วยผู้ว ่าราชการจังหวัด  
เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดจังหวัด
เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดหลายคน 
ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่ง 
แล้วแต่กรณี เป็นผู้รักษาราชการแทน 

กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งที่ 889/2560 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการแต่งตั้งรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด และปลัดจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรง
ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาแต่งตั้งโดยเรียงลำดับ
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือตามความเหมาะสม เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว  
ให้รายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบทุกครั้ง 

ดังนั้น การจัดทำคำสั่งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
1.1 หัวคำสั่งจะต้องเป็น “คำสั่งกระทรวงมหาดไทย” (มิใช่คำสั่งจังหวัด)  
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1.2 เนื ้อหาคำสั ่งจะต้องอ้างคำสั ่งกระทรวงมหาดไทย ที ่ 889/2560  
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่มอบอำนาจให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
มหาดไทย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 

1.3 การลงนามจะต้องเป็น “ผู ้ว ่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย” เนื่องจากเป็นอำนาจของปลัดกระทรวง (มาตรา 56) โดยได้มีการมอบอำนาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

1.4 เลขคำสั่งจะต้องออกเลขที่กองกลาง สป.  
แต่อย่างไรก็ดี จังหวัดอาจออกเป็นคำสั่งจังหวัดและลงนามโดยผู้ว่าราชการ

จังหวัดได้ โดยออกเลขคำสั่งที่จังหวัด ทั้งนี้ ต้องอ้างคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 889/2560 ลงวันที่ 
1 มิถุนายน 2560 ที่มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ส่วนกรณีการออกคำสั่งจะระบุเป็นคำสั่งของหน่วยงานใด
ให้ดูฐานอำนาจของผู้มีอำนาจในการออกคำสั่ง 

นอกจากนี ้ ในการจัดทำคำสั ่งรักษาราชการแทนผู ้ว ่าราชการจังหวัด  
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม มาตรา 56 
บัญญัติให้ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด  เป็นผู้รักษา
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ดังนั้น หากเป็นตำแหน่งนอกเหนือจากนี้ ให้จัดทำประกาศจังหวัดการจัดลำดับ
อาวุโสทางราชการของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพ่ือประกอบการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

2. การจัดทำคำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 
ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า ในกรณีที่ไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรมตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง  
หรือหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 33 วรรคสอง (ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง หัวหน้าส่วน
ราชการที่มีชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้ากอง) หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า  
เป็นผู้รักษาราชการแทน... 

สำน ักงานปล ัดกระทรวงมหาดไทยม ีคำส ั ่ งท ี ่  227/2556 ลงว ันที่   
14 พฤษภาคม 2564 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในการแต่งตั้งผู ้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ในกรณีที่ไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า
สำนักงานจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
สำนักงานจังหวัดและปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานจังหวัดนั้น เป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน
จังหวัด โดยพิจารณาจากผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือตำแหน่ง
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ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตามความเหมาะสมหรือเรียงลำดับอาวุโสตามระเบียบแบบแผน  
ของทางราชการ 

ดังนั้น การจัดทำคำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด จะต้อง
ดำเนินการ ดังนี้ 

2.1 หัวคำสั่งจะต้องเป็น “คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” (มิใช่
คำสั่งจังหวัด)  

2.2 เนื ้อหาคำสั ่งจะต้องอ้างคำสั ่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ที่ 227/2556 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ที่มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 

2.3 การลงนามจะต้องเป็น “ผู ้ว ่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย” เนื่องจากเป็นอำนาจของปลัดกระทรวง (มาตรา 47) โดยได้มีการมอบอำนาจ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

2.4 เลขคำสั่งจะต้องออกเลขท่ีกองกลาง สป. 
แต่อย่างไรก็ดี จังหวัดอาจออกเป็นคำสั่งจังหวัดและลงนามโดยผู้ว่าราชการ

จังหวัดได้ โดยออกเลขคำสั ่งที ่จ ังหวัด ทั ้งนี ้ ต้องอ้างคำสั ่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ที่ 227/2556 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ที่มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน ส่วนกรณีการออกคำสั่งจะระบุ
เป็นคำสั่งของหน่วยงานใดให้ดูฐานอำนาจของผู้มีอำนาจในการออกคำสั่ง 

3. การจัดทำประกาศจังหวัดเรื่องการจัดเรียงลำดับอาวุโส 
สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญนั้นมิได้มีระเบียบแบบแผนในการจัดลำดับ

อาวุโสไว้ชัดเจน แต่สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าน่าจะจัดลำดับอาวุโสในราชการของ
ข้าราชการดังกล่าวได้ตามลำดับ ดังนี้ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0604/1184 ลงวันที่ 17 
ตุลาคม 2529) 

3.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่า ถือว่า  
ผู้นั้นอาวุโสกว่า  

3.2 ถ้าเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งในระดับนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า  

3.3 ถ้าเป็นผู ้ที ่ได้รับแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเดียวกันพร้อมกัน  
ผู้ใดได้รับเงินเดือนมากกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า  

3.4 ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนเท่ากัน ผู้ใดมีอายุราชการมากกว่าถือว่าผู้นั้น
อาวุโสกว่า  

3.5 ถ้าเป็นผู ้ที ่มีอายุราชการเท่ากัน ผู ้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ในชั้นสูงกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า  
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3.6 ถ้าเป็นผู ้ที ่ได้ร ับเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ในชั ้นเดียวกัน ผู ้ใดได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณช์ั้นนั้นก่อนให้ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า  

3.7 ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกัน ผู้ใด  
มีอายุแก่กว่าให้ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 

ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม บัญญัติว่า ...ถ้าไม่มีผู ้ดำรงตำแหน่งรองผู ้ว ่าราชการจังหวัด  
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ประจำจังหวัดซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

4. การจัดทำคำสั่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน 
ตามมาตรา 68 แห ่งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบข ้าราชการพลเร ือน  

พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า ในกรณีที ่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญว่าลง หรือผู ้ดำรงตำแหน่ง  
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ให้ผู ้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการ  
พลเรือนที่เห็นสมควรรักษาการในตำแหน่งนั้นได้ 

ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่ง ที่ 227/2556  
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่ง
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานจังหวัดและปฏิบัติหน้าที ่ในสำนั กงานจังหวัดนั้น  
เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานของสำนักงานจังหวัด ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ โดยพิจารณาสั่งจากผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ตามความ
เหมาะสมหรือเรียงลำดับอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และให้นำเรียนปลัดกระทรวง
มหาดไทยทราบทุกครั้งที่มีคำสั่ง  

ทั ้งนี ้ ผู ้ว ่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการสั ่งให้ข้าราชการรักษาการ  
ในตำแหน่งตามนัยมาตรา 57 (11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
เพียงแต่คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 227/2556 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 
กำหนดแนวทางเพิ่มเติมให้มีความชัดเจน คือ กำหนดให้เฉพาะข้าราชการในสังกัดสำนักงานจังหวัด  
ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับชำนาญงานตามความเหมาะสมหรือเรียงลำดับอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง 

ดังนั้น ในกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานของสำนักงานจังหวัด 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามนัยมาตรา 57 (11)   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับคำสั ่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 227/2556 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 สั่งให้ (ไม่ใช่แต่งตั ้ง) 
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ข้าราชการในสังกัดสำนักงานจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 
หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานตามความเหมาะสมหรือเรียงลำดับอาวุโสตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน โดยคำสั่งที่ออก เป็นคำสั่ง
จังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในคำสั่งนั้น 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง  
กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ สป.   
เบอร์ติดต่อ : 0 2223 8790 

2. ประเด็น การสรรหาและเลือกสรร 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการเป็นไปตามข้อ 10  
แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 9  
และข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 
ประกอบกับได้มีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ในการบริหารพนักงานราชการเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1 .  พระราชบ ัญญ ัติ
ระเบียบบริหารราชการ 
แผ ่นด ิน พ.ศ. 2534 
และที่ แก ้ ไขเพ่ิมเติ ม
(ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2550 
2. พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอำนาจ 
พ.ศ. 2550 
3. ระเบียบสำนักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 
4 .  ป ร ะกา ศ ค ณ ะ 
ก ร ร ม ก า ร บร ิ หาร
พน ั ก ง านราชการ  
เ รื่ อ ง  หล ั ก เ กณฑ์  

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การสรรหา
และเลือกสรร) 

การสรรหาและเล ือกสรรพน ัก งาน
ราชการ 
     การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏ ิบ ั ต ิ ร าชการแทนปล ั ดกระทรว ง
มหาดไทยในการบร ิหารงานพนักงาน
ราชการเก ี ่ยวก ับการสรรหาและการ
เล ือกสรรบุคคลเพื ่อจ ้างเป ็นพนักงาน
ราชการ ดังนี้ 
     1. การแต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการ และมีอำนาจ
หน้าที ่ดำเน ินการสรรหาและเลื อกสรร 
ตามหล ักเกณฑ์  ว ิธ ีการ และเง ื ่ อนไข 
ที่กำหนดในประกาศรับสมัคร 
     2. การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

วิธีการ และเงื ่อนไข
การสรรหาและการ
เล ือกสรรพนักงาน
ร าชกา รและแบบ
สัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 
5. คำสั ่งสำนักงาน
ปล ัดกระทรวงมหาดไทย ที่  
๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง 
การมอบอำนาจการ
บริหารงานบุคคล 
ของพนักงานราชการ 

ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การสรรหาและการเล ือกสรรพนักงาน
ราชการและแบบสัญญาจ ้างพน ักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 ข้อ 6 และที่เพิ่มเติม
ตามที่ คณะกรรมการบร ิหารพน ักงาน
ราชการกำหนด 
     3 .  การจ ั ดจ ้ างพน ั กงานราชการ 
ในตำแหน่งที ่ว ่างเพิ ่ม จากบัญชีผ ู ้ผ ่าน 
การเล ือกสรรพนักงานราชการท ี ่ย ั งไม่
หมดอายุ ทั ้งนี ้ โดยต้องเป็นตำแหน่งว่าง 
ในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
เท่านั้น 
     4. การใช้บัญชีผู ้ผ ่านการเลือกสรร
พนักงานราชการของส ่วนราชการอ่ืน 
ในกรณีท ี ่ส ่วนราชการม ีตำแหน่งว ่าง  
และไม่มีบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงาน
ราชการ ทั ้งนี ้ โดยคำนึงถึงลักษณะงาน 
ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงเท่านั้น 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง  
กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สป.  
เบอร์ติดต่อ : 0 2223 9353 

3. ประเด็น การบรรจุและแต่งตั้ง 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

3.1 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 ที่กำหนดให้ข้าราชการผู ้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ไม่ว่าโดยการสอบแข่งขัน  
ตามมาตรา 53 หรือการคัดเลือกตามมาตรา 55 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการ
พัฒนาเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ตามที่กำหนดใน กฎ ก.พ.  
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ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. 2553 

3.2 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ 
3.2.1 มาตรา 57 (11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  

พ.ศ. 2551 กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และมีอำนาจแต่งตั้ง 
(ย้าย) ข้าราชการในราชการส่วนภูมิภาคให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
(มาตรา ๕๗ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) และตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน 
และอาวุโส (มาตรา ๕๗ (10) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) 

3.2.2 มาตรา 63 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรอืน 
พ.ศ. 2551  การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญในหรือต่างกระทรวงหรือกรม แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. 

3.3 การออกจากราชการของข้าราชการ  
3.3.1 มาตรา 57 (11) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  

พ.ศ. 2551 กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาการ 
ระด ับชำนาญการพิเศษ (มาตรา ๕๗ (9) แห ่งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบข ้าราชการพลเร ือน  
พ.ศ. 2551) และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และอาวุโส (มาตรา ๕๗ (10) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551) 

3.3.2 การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กรณีดังนี้ มาตรา 109 ออกจากราชการ 
และได้รับอนุญาตให้ลาออก มาตรา 110 ออกจากราชการเพื ่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน 
ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และ มาตรา 111 ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

3.4 การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 กรณีดังนี้ 

3.4.1 ข้อ 15 การบังคับบัญชาลูกจ้างประจำ 
3.4.2 ข้อ 17 การปร ับระดับช ั ้นงานของตำแหน่งลูกจ ้างประจำ  

จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 เมื่อผู้ดำรง
ตำแหน่งมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้สำหรับตำแหน่งที่สูงกว่า ทั้งนี้  
ไม่เกินระดับสูงสุดในแต่ละสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 
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3.4.3 ข้อ 19 การบรรจุลูกจ้างประจำผู้ไปรับราชการทหารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหายกลับเข้ารับราชการ
ตามเดิมภายใน 180 วัน 

3.4.4 ข้อ 20 การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำผู้ออกจากราชการไป
แล้วกลับเข้ารับราชการ 

3.4.5 ข้อ 21 การให้ลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 
3.5 การออกจากราชการของล ูกจ ้างประจำเป ็นไปตามระเบ ียบกระทรวง  

การคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 กรณี ดังนี้ 
3.5.1 ข้อ 58 การพิจารณาและอนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออก 
3.5.2 ข้อ 59 การสั ่งให้ออกจากราชการเพื ่อไปรับราชการทหาร 

ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและเปลี่ยนแปลงคำสั่ง กรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ด้วยเหตุอื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร 

3.5.3 ข้อ 60 การสั่งให้ออกจากราชการเพ่ือรับบำเหน็จ 
3.5.4 ข้อ 61 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและสั ่งให้ออกจาก

ราชการด้วยเหตุหย่อนความสามารถในอันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ของตนบกพร่องในหน้าที่ราชการ  
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ 

3.5.5 ข้อ 62 การสั่งให้ลูกจ้างประจำออกจากราชการด้วยเหตุรับโทษ
จำคุกนอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้รับรองประวัติการทำงาน และเวลาทวีคูณระหว่างประจำ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้รับการประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 
0504/30846 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2526 

3.6 การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการเป็นไปตามข้อ 11 แห่งระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกอบกับได้มีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบริหารพนักงานราชการเกี่ยวกับการทำ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ 

3.7 การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการเป็นไปตามข้อ 29 และข้อ 30  
แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกอบกับได้มีการมอบ
อำนาจให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบริหารพนักงาน
ราชการเก่ียวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความ
รับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 
2. กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและการ
พัฒนาข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ. 
2553 

การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(การบรรจุ
และแต่งตั้ง) 

 

การทดลองปฏิบัติหน้าที ่ราชการและ
การพัฒนาข้าราชการที ่อย ู ่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานผู้บังคับบัญชา
ซึ ่งมีอำนาจสั ่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ (11) 
สำหรับข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคจะเป็น ผู้สั่งให้ข้าราชการผู้ที่มีผล
การประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามท ี ่ กำหนดในกฎ ก.พ.  ไม ่ต ่ ำกว่ า
มาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป แต่ถ้า
ข้าราชการผู ้นั ้นมีผลการประเมินทดลอง
ปฏิบัติหน้าที ่ราชการต่ำกว่ามาตรฐานที่
กำหนด ก็จะเป็นผู ้สั ่งให้ข้าราชการผู้นั้น
ออกจากราชการ 

สำนักงาน
จังหวัด 

1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 
2. กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การย้าย การโอน หรือ
การเลื่อนข้าราชการ
พลเรือนสามัญไป
แต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งข้าราชการพล
เรือนสามัญตำแหน่ง
ประเภททั่วไปในหรือ
ต่างกระทรวงหรือกรม 
พ.ศ. 2564 
3. กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การย้าย การโอน หรือ
การเลื่อนข้าราชการ
พลเรือนสามัญไป
แต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งขา้ราชการพล

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การบรรจุ
และแต่งตั้ง) 

การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง ออกคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) 
ข้าราชการในราชการส่วนภูมิภาคตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญ
การ และชำนาญการพิเศษ ประเภททั่วไป  
ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และอาวุโส  
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงาน
และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ 

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความ
รับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

เรือนสามัญตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ    ใน
หรือต่างกระทรวงหรือ
กรม พ.ศ. 2564 
1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 
2. ระเบียบ ก.พ.     
ว่าด้วยการลาออกจาก
ราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ. 
2551 
3. กฎ ก.พ.ว่าด้วยการ
สั่งให้ข้าราชการพล
เรือนสามัญออกจาก
ราชการกรณี            
ขาดคุณสมบัติทั่วไป 
หรือมีลักษณะต้องห้าม 
กรณีหย่อน
ความสามารถ 
บกพร่องในหน้าที่ หรือ
ประพฤติตนไม่
เหมาะสม กรณีมี
มลทินหรือมัวหมอง 
และกรณีต้องรับโทษ
จำคุกในความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
หรือต้องรับโทษจำคุก
โดยคำสั่งของศาล พ.ศ. 
2556 

การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(การบรรจุ
และแต่งตั้ง) 

การออกจากราชการของข้าราชการ 
     ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดในฐานะผ ู ้มี
อำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ออกคำสั่งให้
ข้าราชการในราชการส่วนภูมิภาคตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ 
และชำนาญการพิเศษ ประเภททั ่วไป 
ระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และอาวุโส 
ออกจากราชการ ตามมาตรา 109 มาตรา 
110 หรือมาตรา 111 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความ
รับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยลูกจ้าง 
ประจำของส่วน
ราชการ  
พ.ศ. 2537 
2. หนังสือ
กรมบัญชีกลาง  
ที่ กค 0420/ว 370 
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 
2562 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
ลกูจ้างประจำไปดำรง
ตำแหน่งใหม่ 
3. คำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย  
ที่ 421/2554  
ลงวันที่ 13 กันยายน 
2554 เรื่อง มอบ
อำนาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างประจำ 
4. คำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย  
ที่ 673/2555  
ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2555 
เรื่อง แก้ไขคำสั่ง 
มอบอำนาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างประจำ 

การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(การบรรจุ
และแต่งตั้ง) 

การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ 
     การมอบอำนาจให ้ผ ู ้ ว ่ าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
มหาดไทยในการบรรจ ุและแต ่ งตั้ ง
ลูกจ้างประจำ ดังนี้ 
     1. การปรับระดับชั้นงานของตำแหน่ง
ลูกจ้าง ประจำ จากระดับ 1 เป็นระดับ 2  
หรือจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หรือจากระดับ 
3 เป ็นระด ับ 4 เมื่ อผ ู ้ดำรงตำแหน่ง 
ม ีค ุณสมบ ัต ิ เฉพาะตำแหน ่ งตามที่
กระทรวงการคลังกำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง 
ที่สูงกว่า ทั้งนี้ ไม่เกินระดับสูงสุดในแต่ละ
สายงาน (ชื ่อตำแหน่ง) ที ่สำนักงาน ก.พ. 
กำหนด 
     2. การบังคับบัญชาลูกจ้างประจำ 
     3. การบรรจุลูกจ้างประจำผู ้ไปรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหาร และพ้นจากราชการทหาร
โดยไม่มีความเสียหายกลับเข้ารับราชการ
ตามเดิมภายใน 180 วัน 
     4. การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำผู้
ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ 
     5.  การให ้ล ูกจ ้างประจำออกจาก
ราชการเนื่องจากขาดคุณสมบัติ 

สำนักงาน
จังหวัด 

1. ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า

การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

การออกจากราชการของลูกจ้างประจำ 
     การมอบอำนาจให ้ผ ู ้ ว ่ าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความ
รับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ด้วยลูกจ้างประจำของ
ส่วนราชการ  
พ.ศ. 2537 
2. คำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย  
ที่ 421/2554  
ลงวันที่ 13 กันยายน 
2554 เรื่อง มอบ
อำนาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างประจำ 
3. คำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย  
ที่ 673/2555  
ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2555 
เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบ
อำนาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างประจำ 

(การบรรจุ
และแต่งตั้ง) 

มหาดไทยในการออกจากราชการของ
ลูกจ้างประจำ ดังนี้ 
     1 . ก า ร พ ิ จ า ร ณ า แ ล ะ อ น ุ ญ า ต 
ให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ 
     2. การสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไป
รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ
รับราชการทหารและเปลี่ยนแปลงคำสั่ง 
กรณีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วย
เหตุอื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร 
     3. การสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับ
บำเหน็จ 
     4 .  ก า รแต ่ ง ต ั ้ ง คณะกรรมการ
สอบสวนและสั่งให้ออกจากราชการด้วย
เหตุหย่อนความสามารถในอันที่จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที ่ของตนบกพร่องในหน้าที่
ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ตำแหน่งหน้าที่ 
     5. การสั่งให้ลูกจ้างประจำออกจาก
ราชการเพื่อรับบำเหน็จด้วยเหตุมีมลทิน
หรือมัวหมอง 
     6. การสั่งให้ลูกจ้างประจำออกจาก
ราชการด้วยเหตุรับโทษจำคุก 
     7. การให้ล ูกจ ้างประจำออกจาก
ราชการด้วยเหตุเกษียณอายุ 
     8. การร ับรองประว ัต ิการทำงาน  
และเวลาทวีคูณระหว่างประจำปฏิบัติ
หน้าที ่อยู ่ ในเขตที ่ ได ้ร ับการประกาศ 
ใช้กฎอัยการศึก 

1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  

การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(การบรรจุ
และแต่งตั้ง) 

การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
     การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในการบริหารงานพนักงานราชการเกี่ยวกับ
การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการกับผู้

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความ
รับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

พ.ศ. 2534  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2550 
2. พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 
2550 
3. ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
พนักงานราชการ  
พ.ศ. 2547 
4. ประกาศ
คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและ
การเลือกสรรพนักงาน
ราชการและแบบสัญญา
จ้างพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2552 
5. คำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖                   
ลงวันที่ ๕ เมษายน 
๒๕๕๖ เรื่อง การมอบ
อำนาจการบริหารงาน
บุคคลของพนักงาน
ราชการ 

ได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็น
พน ักงานราชการ ยกเว ้น การกำหนด
ระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้าง โดย
ดำเนินการดังนี้ 
     1. ผู้ว่าราชการจังหวัดทำสัญญาจ้าง
กับผู้ได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการและต่อสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการรายเดิมที ่ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งแบบสัญญาจ้างเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบร ิหารพนักงานราชการ
กำหนด สำหรับพนักงานราชการที่มีผลการ
ประเมินการปฏิบ ัติ งานต่ำกว ่าระดับดี
ต ิดต่อกัน 2 รอบการประเมิน ไม่ให้ต่อ
สัญญาจ้าง 
     2. เมื ่อทำสัญญาจ้างเสร็จเรียบร้อย
แล ้ว ให ้ส ่งสำเนาส ัญญาจ ้างให ้กองการ
เจ้าหน้าที่ สป. (กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและ
ข้อมูลบุคคล) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพ่ือ
ดำเนินการต่อไป 

1. พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
(การบรรจุ
และแต่งตั้ง) 

การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
     การมอบอำนาจให ้ผ ู ้ ว ่ าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
มหาดไทยในการบริหารงานพนักงาน

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความ
รับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

(ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2550 
2. พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการมอบอำนาจ 
พ.ศ. 2550 
3. ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2547 
4. คำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖                   
ลงวันที ่๕ เมษายน ๒๕๕๖ 
เรื่อง การมอบอำนาจการ
บริหารงานบุคคลของ
พนักงานราชการ 

ราชการเกี ่ยวกับการสิ ้นสุดสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ ดังนี้ 
     1. การอนุญาตให้พนักงานราชการ
ลาออกจากการปฏิบัติงาน 
     2. การบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบ
กำหนดตามสัญญาจ้าง โดยไม่ต้องบอก
กล่าวล่วงหน้า ทั ้งนี ้โดยต้องได้ร ับการ
เห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อน 

ข้อพึงระวัง 
ในประเด็นการบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้ 
1. การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ 

1.1 ขอให้จ ังหว ัดพิจารณาจากคุณสมบัต ิเฉพาะตำแหน่ง ความรู้  
ความสามารถความเชี่ยวชาญในงานและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ 

1.2 สำนักงานจังหวัดจะต้องประสานงานตรวจสอบตำแหน่งเลขที่   
และอัตราเงินเดือนของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ย้าย) กับกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย และเมื่อกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบความถูกต้อง
แล้วจะแจ้งให้สำนักงานจังหวัดทราบแล้วให้จังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย)  โดยใช้รูปแบบคำสั่งตามที่ 
ก.พ. กำหนดให้ถือปฏิบัติ 

๒. การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ 
เพื ่อให้เกิดความถูกต้องและสมบูรณ์ จังหวัดจะต้องตรวจสอบข้อมูล 

ที่เป็นปัจจุบัน อาทิ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนจากกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง  
หรือจะประสานงานกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ก่อนที่จะดำเนินการ  

3. การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ให้แต่งตั้งกรรมการโดยระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง และบุคคลดังกล่าวจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับงาน
ที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการมอบหมายงาน  
การสอนงานการให้คำปรึกษาแนะนำและการประเมินผลการทดลองปฏิบัต ิหน ้าที ่ราชการ  
ของข้าราชการดังกล่าวตามข้อ 5 และ 6 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 

3.2 ควรกำชับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด อาทิ การดูแลให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ดำเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) ตามระยะเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 6 เดือน) และการดูแล
การจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลา ฯลฯ เพื่อให้การดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง  
กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล และกลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล 
กองการเจ้าหน้าที่ สป.   
เบอร์ติดต่อ : 0 2223 9353 และ 0 2221 7097  

4. ประเด็น การประเมินผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน 
ทั ้งนี ้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ ก.พ. กำหนด และผลการประเมินให้นำไปใช้เพื ่อประโยชน์  
ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการด้วย ตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

4.2 การบริหารวงเงินและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 
4.2.1 การเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการจะเลื ่อนปีละ 2 ครั ้ง คือ ณ วันที่  

๑ เมษายน และวันที่ 1 ตุลาคม 
4.2.2 ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหาร

วงเงินสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ)  
และประเภททั่วไป (ระดับอาวุโส ระดับชำนาญงาน และระดับปฏิบัติงาน) 

4.2.3 วงเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง อยู่ภายในวงเงินร้อยละ 3 
ของเงินเดือนที่จ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม และ 1 กันยายนของรอบการเลื่อนเงินเดือนนั้น 
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4.2.4 กรณีที่มีการกันวงเงินไว้เพื่อการบริหาร ให้ผู้บริหารวงเงิน (ผู้ว่า
ราชการจังหวัด) กำหนดวงเงินการเลื่อนเงินเดือนและกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงิน
ที่กันไว้แล้วประกาศให้ข้าราชการทราบเป็นการทั่วไปก่อนมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน 

4.2.5 ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหัวหน้าส่วน
ราชการประจำจังหวัดที ่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นในแต่ละจังหวัดเพิ ่มขึ ้นจากการเลื ่อน
เงินเดือนกรณีปกติในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑ ของฐานในการคำนวณ 

4.2.6 เลื่อนเงินเดือนได้ไม่เกินร้อยละ ๖ 
4.3 การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ  

4.3.1 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในส่วนภูมิภาคปลัดกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้สั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการบริหารงานบุคคลที่ เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ 
ที่เบิกจ่ายค่าจ้างทางราชการบริหารส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 13 ข้อ 23 - 25 และข้อ 27 

4.3.2 การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำให้เลื่อนปีละสองครั้ง 
4.3.2.1 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก เลื่อนวันที่ 1 เมษายนของปีที่ได้เลื่อน 
4.3.2.2 ครั ้งที ่ 2 ครึ ่งปีหลัง เลื ่อนวันที ่ 1 ตุลาคมของปีถัดไป 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 ข้อ 7 
4.3.3 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครึ่งปีแรก (วันที่ 1 เมษายน)  

ให้ควบคุมจำนวนผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้นหนึ่งขั้นต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของอัตราลูกจ้างประจำที่ครองอยู่  
ณ วันที่ 1 มีนาคม สำหรับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 ตุลาคม) ให้อยู่ภายใน
วงเงินเลื่อนขั้น ร้อยละ 6 ของจำนวนอัตราค่าจ้างที่มีผู้ครองอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน โดยให้นำจำนวน
เงินที่ได้ในการเลื่อนขั้นครึ่งปีแรก (วันที่ 1 เมษายน) มาหักออกก่อน (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) ทั้งนี้ 
จำนวนผู ้ที ่ได้รับการเลื ่อนขั ้นค่าจ้างรวมกันทั ้งปีสองขั ้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 15  ของจำนวน
ลูกจ้างประจำที่ครองอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 97  
ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 

4.3.4 กรณีที ่ม ีการกันวงเงินไว ้เพื ่อการบริหาร ให้ผู ้บริหารวงเงิน  
(ผู ้ว ่าราชการจังหวัด) กำหนดวงเงินการเลื ่อนขั ้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและกำหนดหลักเกณฑ์  
และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้แล้วประกาศให้ลูกจ้างประจำทราบเป็นการทั่วไปก่อนมีคำสั่ง
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ โดยปลัดกระทรวง
มหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ในการบริหารงานพนักงานราชการตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 183/2556  
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ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ตามข้อ 19 
ข้อ 20 และข้อ 21 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

1. พระราชบัญญัติ
ระเบ ียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551  
2. หนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 
ลงวันที่ 3 กันยายน 
2552  
3. หนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1008.1/ 
ว 12 ลงวันที ่ 30 
สิงหาคม 2555 
 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(กาประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
และค่าตอบแทน) 

การประเมินผลการปฏิบ ัต ิราชการของ
ข้าราชการ 
     1. ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วง
เริ ่มรอบการประเมิน ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการให้ข้าราชการในจังหวัด
ทราบโดยทั่วกัน 
     2. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั ่นกรองผลการประเม ินผลการปฏิบ ัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ
จังหวัด ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้รับผิดชอบงานบริหารด้านทรัพยากรบุคคล
ของจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ข้าราชการ
พลเรือนสามัญในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ในจังหว ัดน ั ้นตามที ่ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหวัด
เห็นสมควรไม่น้อยกว่า 4 คน เป็นกรรมการ 
และให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่ของจังหวัดเป็นเลขานุการ มีหน้าที่
เสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ดำรงตำแหน่งในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคในจังหวัดนั ้น ๆ ยกเว ้นรองผ ู ้ว่า
ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และผู ้ดำรง
ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด 
ก่อนนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณา
เห ็นชอบผลการประเม ินผลการปฏ ิบ ัติ
ราชการ 
     3. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจให้ความ
เห ็นชอบผลการประเม ินผลการปฏ ิบ ัติ
ร าชการ  ท ี ่ ผ ่ านการพ ิจารณากล ั ่นกรอง 
จากคณะกรรมการ กล ั ่ น ก รอ งผลกา ร

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญระดับจังหวัดแล้ว 

1. กฎ ก.พ. ว่าด้วย
การเลื่อนเงินเดือน 
พ.ศ. 2552 และ 
ที่ แ ก ้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
2. หนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1008.1/ 
ว 28 ลงว ันที ่ 22 
ตุลาคม 2552 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การประเมิน 
ผลการปฏิบัติ
ราชการและ
ค่าตอบแทน) 

การบริหารวงเงินและการเลื ่อนเงินเดือน
ของข้าราชการ (อำนาจในการบร ิหาร
วงเงิน)  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารวงเงิน
สำหร ับตำแหน่งประเภทว ิชาการ ระดับ
ช ำนาญการพ ิ เ ศษ  ระด ั บช ำนาญการ  
และระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส ระดับชำนาญงาน และระดับ
ปฏิบัติงาน ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงาน
จังหวัด 

1. หนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1008.1/ 
ว 12 ลงว ันท ี ่  30 
สิงหาคม 2555 
2.  หน ังส ือสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที ่นร 0505/ว ๓๔๗  
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการและ
ค่าตอบแทน) 

การบริหารวงเงินและการเลื ่อนเงินเดือน
ของข้าราชการ (การกันวงเงินไว้เพื่อการ
บริหาร)  
     1. กรณีที่มีการกันวงเงินไว้เพื่อการบริหาร
ให้ผ ู ้บร ิหารวงเง ิน (ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหวัด) 
กำหนดวงเงินการเลื่อนเงินเดือนและกำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กัน
ไว้แล้วประกาศให้ข้าราชการทราบเป็นการ
ทั่วไปก่อนมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน 
         1.1 จังหวัดได้รับการจัดสรรวงเงิน
สำหร ับการเล ื ่อนเง ินเด ือนในแต่ละครั้ ง 
ภายในวงเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่จ่ายให้
ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช ำนาญการพ ิ เ ศษ  ระด ั บช ำนาญการ  
และระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับอาวุโส ระดับชำนาญงาน และระดับ
ปฏิบัติงาน ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ณ 
วันที่ 1 มีนาคม และ 1 กันยายน ตามลำดับ 
         1 .2 กรณ ีข ้ าราชการสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ได้รับมอบหมายให้
มาช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในจังหวัด
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการ

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

ปฏิบัติราชการ ให้นำอัตราเงินเดือนของผู้นั้น
มาคำนวณรวมเป็นวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
ของจังหวัดที่ผู้นั้นมาช่วยราชการหรือปฏิบัติ
ราชการ แล้วส่งผลการพิจารณาเงินเดือน
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนเป็นผู้ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน 
         1.3 กรณีข ้าราชการของสำน ักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยในจังหว ัดซ ึ ่ งโอน 
หรือย ้ าย ไปที ่ อ ื ่ นหล ั งว ันที ่  1  ม ีนาคม  
หรือ  1 กันยายน  ให้นำอัตราเง ินเดือน 
ของข้าราชการดังกล่าวคำนวณเป็นวงเงิน 
การเลื ่อนเงินเดือนและการบริหารวงเงิน 
การเลื่อนเงินเดือนในจังหวัด แล้วส่งผลการ
พ ิจารณาการเล ื ่ อน เง ิน เด ือนด ั งกล ่ าว 
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
เป็นผู้ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน 
     2. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั ้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
         2.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรง
ตำแหน ่งประเภทและระด ับใดท ี ่ ได ้ รั บ
เงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั ้นสูงตามบัญชี
เง ินเดือนฯ เมื ่อได้ร ับการพิจารณาเลื ่อน
เงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในระดับถัดไป
ของแต่ละประเภทตำแหน่ง 
         2.2 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู ้ใด
ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 
เมื่อได้รับเงินเดือนจนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูง
หรืออัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดที่ ก.พ. กำหนด
แล้ว ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

หนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 
050๖/ว ๕๕ ลงวันที่ 
๕ มีนาคม ๒๕๕๓ 
 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การประเมิน 
ผลการปฏิบัติ
ราชการและ
ค่าตอบแทน) 

การบริหารวงเงินและการเลื ่อนเงินเดือน
ของข้าราชการ (อำนาจในการให้โควตา
พิเศษแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด)  
     คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม 
๒๕๕๓ เห ็นชอบให้ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหวัด
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับ
ดีเด่นในแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้นจากการเลื่อน
เงินเดือนกรณีปกติในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑ 
ของฐานในการคำนวณ ทั ้งนี ้ ผู ้ที ่จะได้รับ 
การเลื่อนเงินเดือนกรณีนี้จะต้องมีเวลาปฏิบัติงาน
ในฐานะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและหัวหน้าส่วน
ราชการประจำจังหวัดไม่น้อยกว่า ๔ เดือน 

สำนักงาน
จังหวัด 

1. ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยลูกจ้าง 
ประจำของส่วนราชการ  
พ.ศ. 2537 
2. ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการเลื่อน
ข ั ้นค ่าจ ้างล ูกจ ้าง 
ประจำของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2544 
3. ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษของข้าราชการ
และลูกจ ้างประจำ 
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือ
ใกล ้ถ ึ งข ั ้ นส ู งของ
อันดับหรือตำแหน่ง 
พ.ศ. 2550 และแก้ไข

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การประเมิน 
ผลการปฏิบัติ
ราชการและ
ค่าตอบแทน) 

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
     ปล ัดกระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจ 
ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยในการสั่งเพิ่มค่าจ้าง
ประจำปี (เลื่อนขั้นค่าจ้าง) ของลูกจ้างประจำ 
ยกเว ้นล ูกจ ้างประจำในส ังก ัดส ่วนกลาง 
ที่หน่วยงานตั้งอยู่ในภูมิภาค เช่น ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขต เป็นต้น 

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) 
พ.ศ. 2551 
4. หนังสือกระทรวง 
การคล ั ง ท ี ่  กค ที่  
428/ว 97 ลงวันที่ 
20 กันยายน 2553 
เรื่ อง การเล ื ่ อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการตาม
ระบบใหม่ ณ วันที่ 1 
ตุลาคม 
5. หนังสือกระทรวง 
การคลัง ที ่กค 0428/
ว 47 ลงว ันท ี ่  29 
พฤษภาคม 2558  
เรื่อง การปรับโครงสร้าง 
อัตราค่าจ ้างลูกจ้าง
ของส่วนราชการ 
6. ห น ั ง ส ื อ ก ร ม 
บัญชีกลาง ที ่ กค 
0 4 2 0 / ว  3 3 7  
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2559 เรื่อง บัญชี
กำหนดคุณสมบัติ 
เ ฉ พ า ะต ำ แ ห น่ ง 
และอัตราค ่าจ ้าง
ของลูกจ้างประจำ 
7. หนังส ือกระทรวง 
การคลัง ที่ กค 0420/
ว 27 ลงว ั นที่  6 
มีนาคม 2560 เรื ่อง 
หลักเกณฑ ์และวิธีการ
ให้ลูกจ้างประจำของ
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

ส ่ วนราชการได ้ รับ
อัตราค่าจ ้างสูงกว่า
อัตราค่าจ้างขั้นสูงของ
ตำแหน ่ งที่ ได ้ รั บ
แต่งตั้งในแต่ละระดับ 
8. คำสั ่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ที ่421/2554 ลงวันที่ 
13 กันยายน 2554 
เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้าง ประจำ 
9. คำส ั ่ งสำน ักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ท ี ่  673/2555 ลง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 
2555 เร ื ่อง แก ้ไข 
คำสั่ งมอบอำนาจ
เกี่ยวกับลูกจ้างประจำ 
1. ระเบ ียบสำนัก
น า ย ก ร ั ฐ ม น ต รี  
ว ่ าด ้ วยพน ักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 
2.  ประกาศคณะ 
กรรมการบร ิหาร
พนักงานราชการ ลง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2554 เรื ่อง แนวทาง 
การประเมินผลการ
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ขอ ง
พนักงานราชการ 
พ.ศ. 2554 
3. คำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การประเมิน 
ผลการปฏิบัติ
ราชการและ
ค่าตอบแทน) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ 
     1. การแต่งตั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรอง 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     2 .  การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ ง าน 
ของพนักงานราชการ โดยดำเนินการตาม
ว ิธ ีการท ี ่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการ เร ื ่อง แนวทาง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554  
     3. การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ
โดยการพ ิ จารณาผลการประ เม ิ นการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

ที่ 183/2556 ลง
ว ันท ี ่  5 เมษายน 
2556เรื่อง การมอบ
อำนาจการบริหารงาน
บุคคลของพนักงาน
ราชการ 

     4. การเลิกจ้างอันเนื ่องมาจากผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานมีคะแนนเฉลี่ย 2 ครั้ง
ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี 
     ทั้งนี้ ยกเว้น การพิจารณาและออกคำสั่ง
เล ื ่อนค ่าตอบแทนของพนักงานราชการ  
(ซึ่งเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

ข้อพึงระวัง 
ในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน ดังนี้ 
1. การประเมินผลการปฏิบัต ิราชการของข้าราชการ/การประเม ินผล  

การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
1.1 ต้องจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปผ.) (กรณี

ข้าราชการ) หรือแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (กรณีพนักงานราชการ) 
1.2 กรณีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน  
ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ 50 

1.3 ต้องแจ้งผลการประเมินให้ผู ้ร ับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล  
โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 

1.4 ต้องจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการพลเรือนสามัญระดับจังหวัด (กรณีข้าราชการ) หรือจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการของจังหวัด (กรณีพนักงานราชการ) ก่อนเสนอ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน  

2. การเลื่อนเงินเดือน 
ในการเล ื ่อนเง ินเด ือนข ้าราชการ เล ื ่อนข ั ้นค ่าจ ้างล ูกจ ้างประจำ  

และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ต้องพิจารณาปัจจัย ดังนี้ด้วย 
2.1 วงเงินในการเลื่อนเงินเดือนมาใช้ต่างรอบกันไม่ได้  
2.2 การเลื่อนเงินเดือนต้องสอดคล้องกับผลการประเมินฯ  
2.3 การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนทำเป็นการเฉพาะรายบุคคล และต้องแจ้ง

เหตุผลผู้ที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน 
2.4 ระยะเวลาทำงาน การถูกสั่งพักราชการ จำนวนวันและครั้งในการลา/สาย  
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2.5 ข้อยกเว้น กรณีช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่นเกิน
กว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมิน กรณีโอนหรือย้ายหลังวันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน และกรณี 
ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน  

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน กองการเจ้าหน้าที่ สป.  
เบอร์ติดต่อ : 0 2622 0935 

5. ประเด็น การให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

5.1 การเสนอขอพระราชทานเครื ่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที ่เช ิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื ่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ ่งมงกุฎไทย โดย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้กระทำ
ความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน  
ของรัฐบาล เพ่ือเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน 
จึงกำหนดให้ผ ู ้ว ่าราชการจังหวัดที ่ประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื ่องราชอิสริยาภรณ์  
เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ความดีความชอบของผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ 

5.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการบริจาคท่ีมีมูลค่าเกินห้าแสนบาทและเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ของจังหวัด 

5.3 การเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้รับรองคำขอมีบัตรต่อบุคคลตามที่กำหนดและเป็นเจ้าพนักงานออกบัตรในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

5.4 การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้รับรองผู้มีคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานตามที่กำหนด และเป็นผู้รับรองคำขอมีบัตร  
ต่อบุคคลและเป็นเจ้าพนักงานออกบัตรในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

5.5 การลาของข้าราชการ ตามข้อ 8 วรรคสี่ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 294/2555 ลงวันที่  
27 เมษายน 2555 มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตการลา
ของข้าราชการทุกประเภทและระดับตำแหน่งในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประกอบกับหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0202.4/ว 1883 ลงวันที่  
27 เมษายน 2555 โดยให้รายงานการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศในระหว่างการลา 
หรือวันหยุดราชการตามแบบฟอร์มที่กำหนดทุกเดือน  
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5.6 การลาของลูกจ้างประจำ โดยใช้ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  
และแนวทางปฏิบัติเดียวกันกับข้าราชการ ประกอบกับได้มีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำเกี่ยวกับการลาของ
ลูกจ้างประจำ  

5.7 สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการเป็นไปตามข้อ 15 แห่งระเบียบสำนัก
นายกร ัฐมนตร ีว ่าด ้วยพน ักงานราชการ พ.ศ. 2547 และข ้อ 4 และข ้อ 5 แห ่งประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื ่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
ประกอบกับได้มีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ในการบริหารพนักงานราชการเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

ระเบียบสำนักนายก 
รัฐมนตรี ว่าด้วยการขอ
พระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ
ไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การให้สวสัดิการ
และสิทธิประโยชน์ 
เกื้อกูล) 

การเสนอขอพระราชทานเครื ่องราช 
อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
และเคร ื ่ องราช อ ิสร ิยาภรณ ์อ ัน มี
เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
     ข้อ ๑๘ ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดและ
ปล ัดกร ุ ง เทพมหานคร ซึ่ งประสงค์  
จะเสนอขอพระราชทานเคร ื ่ องราช 
อ ิ ส ร ิ ย าภ รณ ์ ใ ห ้ แ ก ่ ผ ู ้ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น 
ตามกฎหมายว ่าด ้วยระเบ ียบบร ิหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ปฏิบัติงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ในเขต
จังหวัดของตน แต่งตั ้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งทำหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบ
รายชื่อ เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ แล้ว
พิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดี
ความชอบ ตามที่กำหนดในระเบียบนี้  
พร้อมทั้งรับรองว่าเป็นบุคคลที่สมควรเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ 
แล้วเสนอไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย
หรือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วแต่
กรณ ี

สำนักงาน
จังหวัด 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การขอพระราชทาน

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

การขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อัน
เป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคณุาภรณ์  

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

(การให้สวสัดิการ
และสิทธิประโยชน์ 
เกื้อกูล) 

(พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราช 
ทานเคร ื ่องราชอิสร ิยาภรณ์อ ันเป ็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์) 
     มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ 
การกระทำความดีความชอบตามมาตรา 
๘ (๒) ต้องมีหนังสือรับรองแสดงรายการ
การบริจาคทรัพย์สินจากหน่วยงานที่รับ
บร ิ จ าค โดยม ี ผ ู ้ ล งล ายม ื อช ื ่ อตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 (ข) ราชการส่วนภูมิภาค 
                        ๒) การบริจาคทรัพย์สิน 
ครั้งละเกินห้าแสนบาท ให้หัวหน้าส่วน
ราชการประจำจังหวัดและผู ้ว่าราชการ
จังหวัดแห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อ
ในหนังสือรับรอง 
                   (ค) ราชการส่วนท้องถิ่น 
                        ๒) การบริจาคทรัพย์สิน 
ครั ้งละเกินห้าแสนบาทให้ผู ้ว ่าราชการ
จังหวัดแห่งท้องที่ที่มีการบริจาคลงลายมือชื่อ
ในหนังสือรับรอง เว้นแต่การบริจาคให้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลให้นายอำเภอ
แห่งท้องที ่ท ี ่มีการบริจาคลงลายมือชื่อ 
ในหนังสือรับรอง 
     มาตรา ๑๗ การกระทำความดี
ความชอบตามมาตรา ๘ (๒) ที ่ ไม ่ได้
กระทำให้แก่หน่วยงานตามมาตรา ๑๕ 
ต้องมีหนังสือรับรองแสดงรายการการ
บริจาคทรัพย์สินที่มีผู ้ลงลายมือชื่อตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
                   (1)  การบริจาคทรัพย์สิน
ให้แก่ผู้รับในเขตจังหวัด 
                        (ข) การบริจาคทรัพยส์นิ 
ครั้งละเกินห้าแสนบาท ให้หัวหน้าส่วนราชการ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

ประจำจ ังหว ัดท ี ่ เก ี ่ยวข ้องมากที่ ส ุดและ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที ่มีการบริจาค 
ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรอง 

ระเบ ี ยบสำน ั กนายก 
ร ัฐมนตร ี ว ่าด ้วยแบบ
หนังสือรับรองแสดงผลงาน
และแบบหนังสือแสดง
รายการบริจาคทรัพย์สิน 
และการแต ่ งตั้ งคณะ 
กรรมการพิจารณาตรวจ 
สอบกลั่นกรองคุณสมบัติ
ของบ ุคคลที่พ ึ งได ้รับ 
การเสนอขอพระราชทาน
เครื ่องราช อิสริยาภรณ์
อ ันเป ็นที่สรร เสร ิญยิ่ ง
ด ิ เรกคุณาภรณ์  พ.ศ. 
๒๕๓๘ 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การให้สวสัดิการ
และสิทธิประโยชน์ 
เกื้อกูล) 

การขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (แบบ
หน ังส ือร ับรองแสดงผลงานและแบบ
หนังสือแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน และ
การแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการพ ิจารณา
ตรวจสอบกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่
พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื ่อง
ราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที ่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ์) 
     ข้อ  ๖  ให ้หน ่ วยงานท ี ่ เ สนอขอ
พระราชทานเคร ื ่องราชอ ิสร ิยาภรณ์
แต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการข ึ ้นคณะหนึ่ ง  
โดยให ้ม ีจำนวนไม ่น ้ อยกว ่ า  ๕ คน  
เพื ่อทำหน้าที ่พ ิจารณาและตรวจสอบ
ค ุณสมบ ัต ิ  ประว ัต ิ ความประพฤติ   
ก า ร ก ร ะ ท ำ ค ว า ม ด ี ค ว า ม ช อ บ 
และความเหมาะสมของบุคคลที่พึงได้รับ
การพ ิจารณาเสนอขอพระราชทาน
เครื ่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
              ๖.๒ ราชการส่วนภูมิภาคหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวดั
หรือข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดบั ๗ 
ซึ่งรับราชการอยู่จังหวัดนั้นเป็นกรรมการ ให้
ประธานแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการ
และเลขานุการและจะแต่งตั ้งกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งหรือหลายคนด้วยก็ได้ 

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

ระเบียบสำนักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการขอ
พระราชทาน การประดับ
และกรณีที่ให้ประดับ
เหร ียญพิท ักษ์ เสรีชน 
ส ิ ทธ ิ  บ ั ตรประจำตั ว  
และการเรียกเหรียญ
ก ั บบ ั ต รประจำตั ว 
ผู้ได้ร ับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชนคืน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การให้สวสัดิการ
และสิทธิประโยชน์ 
เกื้อกูล) 

การเสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์
เสร ีชน (การขอพระราชทาน การ
ประดับและกรณีที ่ให้ประดับเหรียญ
พิทักษ์เสรีชน สิทธิ บัตรประจำตัว และ
การเร ียกเหรียญกับบัตรประจำตัวผู้
ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
คืน) 
     ข ้อ ๑๑ ให ้ผ ู ้ ได ้ร ับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์ เสรีชน ยื่นคำขอมีบัตรต่อ
บุคคล ดังต่อไปนี้ 
               (๒) ผ ู ้ ว ่ าราชการจ ั งหวัด 
สำหรับผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์
เสร ี ชน ซ ึ ่ ง เป ็ น เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ข อ งรั ฐ 
ที ่ปฏ ิบ ัต ิงานในราชการส ่วนภ ูม ิภาค 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือประชาชนที่
ม ีช ื ่ออยู่ ในทะเบียนบ้านในจังหว ัดนั้น 
แล ้วแต่กรณี เว ้นแต่เจ ้าหน้าที ่ของรัฐ 
ตามกฎหมายว ่าด ้วยระเบ ียบบร ิหาร
ราชการกรุงเทพมหานครและประชาชน 
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร 
ให้ยื่นคำขอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
     ข้อ ๑๒ ให้ผู ้ร ับคำขอมีบัตรตามข้อ ๑๑ 
พิจารณาตรวจสอบคำขอมีบัตร หากเห็นว่ามี
รายการครบถ้วนและถูกต้อง ให้ลงนามรับรองใน
คำขอมีบ ัตรและจัดส ่งคำขอมีบ ัตรให ้เจ้า
พนักงานออกบัตรเพ่ือดำเนินการออกบัตรต่อไป 

สำนักงาน
จังหวัด 

ประกาศกระทรวง มหาดไทย 
เรื่อง แบบบัตรประจำตัว 
และคำขอมีบัตรประจำตัว
ผ ู ้ ได้ รั บพระราชทาน
เหร ียญพิท ักษ ์ เสร ีชน  
พ.ศ. 2563 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การให้สวสัดิการ
และสิทธิประโยชน์ 
เกื้อกูล) 

การเสนอขอพระราชทานเหร ียญพิท ักษ์ 
เสรีชน (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องแบบ
บัตรประจำตัวและคำขอมีบัตรประจำ ตัวผู้
ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน) 
     ข้อ ๓ ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงาน
ออกบัตร ตามข้อ ๑๑ ของระเบ ียบสำนัก
นายกร ัฐมนตร ีว ่าด ้วยการขอพระราชทาน  

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

การประดับและกรณีที่ให้ประดับเหรียญพิทักษ์
เสรีชน สิทธิ บัตรประจำตัว และการเรียกเหรียญ
กับบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนคืน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
             (๒) ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดเป็น
เจ้าพนักงานออกบัตรในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

ระเบียบว่าด้วยการขอ
พระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน สิทธิ
ของผู้ได้รับพระราชทาน
และการเรียกเหรียญ
แ ล ะ บ ั ต ร เ ห ร ี ย ญ
ราชการชายแดนคืน 
พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การให้สวสัดิการ
และสิทธิประโยชน์ 
เกื้อกูล) 

การ เสนอขอพระราชทาน เหร ียญ
ราชการชายแดน (การขอพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้
ได้รับพระราชทานและการเรียกเหรียญ
และบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน) 
     ข้อ ๓ การขอพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดน ให ้ เจ ้ากระทรวงที่
เก ี ่ ยวข ้องพ ิจารณาตามหล ัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ทหาร ตำรวจ ข ้าราชการ  
หร ือบ ุคคลอื ่นท ี ่ ไม ่ใช ่ข ้าราชการซึ ่งเป็น 
ผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทหารหรือตำรวจ  
ณ อำเภอชายแดน 

 (ข) บ ุคคลดังกล ่าวใน (ก) 
จะต้องเป็นผู้ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
หรือจากกระทรวง เจ้าสังกัด ซึ่งมีอำนาจ
หน้าที่สั ่งการเกี่ยวกับการรักษาราชการ
ชายแดน หรือผู้ได้รับมอบหมายอำนาจ
จากเจ้ากระทรวงนั้น หรือผู้บังคับหน่วย
ทหารหรือหน่วยตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่
สั ่งการให้ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษ
เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร ทั้งนี้
ต ้องมีระยะเวลาปฏิบัต ิงานติดต ่อกัน 
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
คำสั่งและเริ่มปฏิบัติหน้าที่และได้ปฏิบัติ
สมความมุ่งหมายของทางราชการ บุคคล
ดังกล่าวใน (ก) ซึ่งดำรงตำแหน่งในส่วน

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

ร าชการท ี ่ ท ี ่ ต ั ้ ง หน ่ วยม ิ ไ ด ้ ต ั ้ ง อยู่  
ในอำเภอชายแดน แต ่ได ้ปฏ ิบ ัต ิงาน 
ในอากาศยาน และได้ทำการบินเข้าไป
ปฏิบัติราชการชายแดนพิเศษเกี่ยวกับการ
ป้องกันราชอาณาจักรในท้องที ่อำเภอ
ชายแดน โดยมีคุณสมบัติตามข้อ ๓ (ข) 
วรรคหน ึ ่ ง  และ (ง) ให ้พ ิจารณาขอ
พระราชทานได้แต่ต้องมีจำนวนเที่ยวบิน
เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอชายแดน
ไม่ต่ำกว่า ๒๐ เที่ยวบิน 

( ค )  ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ร าช ก า ร
ชายแดนดังกล่าวมาใน (ก) ถ้าเข้าปฏิบัติ
ราชการในเขตที่มีการสู้รบก็ให้พจิารณาขอ
พระราชทานตามผลแห่งการปฏิบัติงานเป็นครั้ง
คราวท ี ่จำเป ็น โดยไม ่ต ้องม ีกำหนด
ระยะเวลา การปฏิบัติ ถ้าบุคคลดังกล่าว
ใน (ก) ปฏ ิบ ัต ิงานเป ็นเจ ้าหน้าท ี ่ ใน
หน่วยงานใดที ่คณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุม ัต ิให ้ได ้ร ับการยกเว ้น โดยไม่ถือ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการชายแดน
ตาม (ข) ก็ให้พิจารณาขอพระราชทาน
ตามผลแห่งการปฏิบัติงานสำเร็จสมความ
มุ ่งหมายของทางราชการ ซึ ่งมีกำหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันไม่น้อย
กว่า ๒ เดือน  

ทั้งนี้ ในการพิจารณาตาม (ก) 
(ข )  และ (ค )  น ี ้ จะต ้องม ีหล ักฐาน 
การรับรองจากผู้บังคับบัญชา ของหน่วยราชการ
ที ่เกี ่ยวข้อง ตั ้งแต่ผ ู ้ว ่าราชการจังหวัด  
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต  
ผู้กำกับการ สนับสนุนทางอากาศ ตำรวจ
ตระเวนชายแดน ผ ู ้กำกับการในกอง
บังคับการการฝึกพิเศษ ตำรวจตระเวน
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

ชายแดน หรือผู ้บ ังคับการกรมขึ ้นไป 
แล้วแต่กรณี 

(ง )  จะต ้องเป ็นผ ู ้ ม ีความ
ประพฤติเรียบร้อยอยู่ในระเบียบวินัยอันดี
หรือเป็นผู้ไม่เคยกระทำ ความเสื่อมเสีย
อย่างใด ๆ ตลอดเวลาที ่ปฏิบัติราชการ
ชายแดน 
     ข้อ ๔ ผู้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ใน
ข้อ ๓ แต่เป็นผู ้ส ั ่งการหรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับราชการชายแดนเป็นผลดียิ่ง
ต ่อการป ้องก ันร ักษาชายแดน และ
ร ั ฐมนตร ี เ จ ้ าส ั งก ั ดร ั บ รองผลการ
ปฏิบัติงาน ก็ให้พิจารณาขอพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดนได้เป็นกรณีพิเศษ 
             โดยมีส่วนราชการที่รัฐมนตรี
เจ ้าส ังกัด มอบอำนาจให้ผู้ ว ่าราชการ
จังหวัดลงนามรับรองผลการปฏิบัติงานใน
แบบสรุปผลการปฏิบัติราชการชายแดน 
(ชด.๑) ในพื้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จังหวัด
ยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ
จังหวัดปัตตานี ดังนี้ 
     1. สำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 
     2. สำนักงานอัยการสูงสุด 
     3. กระทรวงยุติธรรม 
     4. กระทรวงการต่างประเทศ 
     5. กระทรวงแรงงาน 
     6. กระทรวงพาณิชย์ 
     7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
     8. กระทรวงสาธารณสุข 
     9. สำนักงบประมาณ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

     10. กระทรวงพลังงาน 
     11. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
     12. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     13. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม) 
     14. กระทรวงคมนาคม 
     15. กระทรวงอุตสาหกรรม 
     16. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
     17. กระทรวงวัฒนธรรม 
     18. กระทรวงการคลัง 
     19. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
     20. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม) 
     21. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
     22. กระทรวงศึกษาธิการ 
     23. กระทรวงมหาดไทย 
     24. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
     25. สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 
     ข้อ ๗ เหรียญและบัตรหรือเหรียญ
ราชการชายแดนอาจถูกเรียกคืนได้ใน
กรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีท่ีผู้ได้รับพระราชทานก็
ดีหรือทายาทโดยธรรมผู้เก็บรักษาเหรียญ
ร าชกา รช ายแดน  ไ ว ้ เ ป ็ นท ี ่ ร ะลึ ก 
ก็ดีกระทำความผิดร้ายแรงหรือประพฤติ
ตนโดยไม่สมควร ให้ผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาผู ้ที ่สมควรได้รับพระราชทาน
เหรียญราชการชายแดนซึ่งกระทรวงมหาดไทย 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

ได้ตั ้งข ึ ้นพิจารณา เพื ่อนำความกราบ
บังคมทูลให้ทรงเร ียกเหรียญและบัตร
เหรียญ ราชการชายแดนคืน เมื่อได้ทรง
เรียกคืนแล้ว ให้ประกาศเรียกเหรียญและ
บัตรเหรียญราชการชายแดนคืนในราช
กิจจานุเบกษา 

(ข) ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสงักัด 
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
เรียกเหรียญ และบัตรเหรียญราชการ
ชายแดนคืนตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาถ้าส่งคืนไม่ได้ด้วยประการใด ๆ 
ภายใน ๑ เดือน ให้ผู ้ได้รับพระราชทาน
หร ือทายาทแล้วแต ่กรณีขอใช ้ ร าคา
เหรียญนั้นเป็นเงินเหรียญละ ๒๕ บาท 

ระเบียบว่าด้วยบัตร
ป ร ะจ ำต ั ว ผู้ ไ ด ้ รั บ
พระราชทานเหรียญ
ร า ช ก า ร ช า ย แ ด น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การให้สวสัดิการ
และสิทธิประโยชน์ 
เกื้อกูล) 

การ เสนอขอพระราชทาน เหร ียญ
ราชการชายแดน (บ ัตรประจำตัว 
ผู ้ได ้ร ับพระราชทานเหรียญราชการ
ชายแดน) 
     ข้อ ๖ ให้ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ
ราชการชายแดนยื่นคำขอมีบัตรต่อบคุคล 
ดังต่อไปนี้ 
              (๒ )  ผ ู ้ ว ่ า ราชการจ ั งหวัด
สำหร ับผ ู ้ ได ้ร ับพระราชทานเหร ียญ
ราชการชายแดน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ปฏิบัติงานในราชการส่วนภูมิภาคหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือประชาชนที่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดนั้น แล้วแต่
กรณี เว ้นแต ่ เจ ้าหน ้าท ี ่ของร ัฐ ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานครและประชาชนที่มีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอ
ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

สำนักงาน
จังหวัด 



 

423 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

คำสั่งกระทรวง มหาดไทย  
ที่ ๒๔๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ 
24 กรกฎาคม 2552 
เรื่อง แต่งตั้ง เจ้าพนักงาน
ออกบัตร 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การให้สวสัดิการ
และสิทธิประโยชน์ 
เกื้อกูล) 

การเสนอขอพระราชทานเหร ียญราช 
การชายแดน (การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ออกบัตร) 
     (๒) ให ้ผ ู ้ ว ่ าราชการจ ังหว ัด เป็น 
เจ้าพนักงานออกบัตรในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

สำนักงาน
จังหวัด 

1. ระเบียบสำนักนายก 
รัฐมนตรีว ่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
2. หน ังส ือสำน ักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0202.4/ว 1883 
ลงว ันท ี ่  27 เมษายน 
2555 
3 .  คำสั่ งกระทรวง 
มหาดไทย ที่ 294/2555 
ลงว ันท ี ่  27 เมษายน 
2555 เรื่อง มอบอำนาจ
การพิจารณาอนุญาตการ
ลาของข้าราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 
 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การให้สวสัดิการ
และสิทธิประโยชน์ 
เกื้อกูล) 

การลาของข้าราชการ 
     1. อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
พิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการ ได้แก่ 
การลาป่วย (ไม่เกิน 120 วัน) การลากิจส่วนตัว 
(ไม ่ เก ิ น 45 ว ั น) การลาคลอดบ ุ ตร  
การลาไปช่วยเหลือภริยาที ่คลอดบุตร การลา
พักผ ่อน และการลาเข ้าร ับการตรวจเลือก 
หรือเข้ารับการเตรียมพล  
     2. การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยใน
การพิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการ ดังนี้ 
         (1) ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
อนุญาตการลาของข้าราชการทุกประเภท
แ ล ะ ร ะ ด ั บ ต ำ แ ห น ่ ง ใ น ส ั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย ในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ได้แก่ การลาป่วย (เกิน 45 
วัน) การลากิจส่วนตัว (เกิน 120 วัน) 
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบ
พ ิ ธ ี ฮ ั จย ์  การลาศ ึ กษาฝ ึ กอบรมฯ
ต ่างประเทศ/ในประเทศ การลาไป
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
การลาติดตามคู่สมรส และการลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาช ีพ ท ั ้ งนี้  เม ื ่อได้
อนุญาตการลาข้างต้นแล้ว ให้รายงาน
ป ล ั ด ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ท ร า บ  
เฉพาะการอนุญาตการลาของข้าราชการ 
ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น 
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภท

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

ว ิชาการ ระดับเช ี ่ยวชาญ และระดับ
ทรงคุณวุฒิ อนึ ่ง กรณีที ่ผ ู ้ว ่าราชการ
จังหวัดได้อนุญาตการลาป่วยในส่วนที่เกิน 
120 วันทำการ และการลากิจในส่วนที่
เกิน 45 วันทำการแล้ว ให้รายงานการ
อนุญาตให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ
สำหรับการอนุญาตการลาของข้าราชการ
ทุกตำแหน่งและทุกระดับ 
         (2) ให ้รายงานการอนุญาตให้
ข้าราชการไปต่างประเทศในระหว่างการ
ลาหรือวันหยุดราชการตามแบบฟอร์มที่
กำหนดทุกเดือน สำหรับข้าราชการที่
ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น 
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภท
ว ิชาการ ระด ับเช ี ่ ยวชาญ และระดับ
ทรงคุณวุฒิ และรายงานทุก 6 เดือน สำหรบั
ข้าราชการระดับอื ่น ๆ ที ่นอกเหนือจาก 
ที ่กล ่าวข ้างต ้น ตามหนังส ือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0202.4/ว 
1883 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555 

1. ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยลูกจ้าง 
ประจำของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2537  
2.  ร ะ เ บ ี ยบส ำนั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การลาของข้าราชการ 
พ.ศ. 2555 
3.  พระราชบ ัญญ ัติ
ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  
และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การให้สวสัดิการ
และสิทธิประโยชน์ 
เกื้อกูล) 

การลาของลูกจ้างประจำ 
     1. อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดใน
ก า ร พ ิ จ า ร ณ า อน ุ ญ า ต ก า ร ล า ขอ ง
ลูกจ้างประจำโดยใช้ระเบียบว่าด้วยการ
ลาของข้าราชการและแนวทางปฏิบัติ
เดียวกันกับข้าราชการ 
     2.  การมอบอำนาจให้ผ ู ้ว ่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
มหาดไทยในการพิจารณาอนุญาตการลาของ
ลูกจ้างประจำ ได้แก่ การลาอุปสมบทหรือลา
ไปประกอบพิธีฮัจย์ 

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

4.  คำสั่ งสำน ั กงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ที ่ 421/2554 ลงวันที่ 
13 กั นยายน 2554  
เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างประจำ  
5.  คำส ั ่ งสำน ักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ที่ 673/2555 ลงวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2555 
เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบ
อำนาจเกี่ยวกับลูกจ้าง 
ประจำ 
1. พระราชบ ัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 
2. พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอำนาจ 
พ.ศ. 2550 
3. ระเบียบสำนักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 
4. ประกาศคณะกรรมการ 
บริหารพนักงานราชการ
เรื่ อง ส ิทธ ิประโยชน์  
ของพน ั กงานราชการ  
พ.ศ. 2554 
5. คำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ 
๕ เมษายน ๒๕๕๖ 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การให้สวสัดิการ
และสิทธิประโยชน์ 
เกื้อกูล) 

สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ 
     การมอบอำนาจให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด
ปฏ ิบ ั ต ิ ร าชการแทนปล ัดกระทรวง
มหาดไทยในการบริหารงานพนักงาน
ราชการเกี ่ยวกับการสิ ้นสุดสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ ดังนี้ 
     1.  การอนุญาตการลาและการอนุมัติ 
ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา ดังนี้ 
         (1) ลาป่วย 
         (2) ลาคลอดบุตร 
         (3) ลากิจส่วนตัว 
         (4) ลาพักผ่อนประจำปี 
         (5) ลาเพื ่อรับราชการทหารใน
การเรียกพลเพื่อตรวจสอบฯ 
         (6) ลาเพื่อไปอุปสมบท 
     2. การอนุมัติให้ได้รับสิทธิประโยชน์
อ่ืน ๆ 
         (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัต ิงาน
นอกเวลาราชการ 

สำนักงาน
จังหวัด 



 

426 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

เรื่อง การมอบอำนาจ
การบริหารงานบุคคล
ของพนักงานราชการ 

         (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
         (3) ค่าเบี้ยประชุม 
         (4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ข้อพึงระวัง 
ในประเด็นการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล ดังนี้ 
1. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์  

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ต้องดำเนินการให้เป็นไป
ตามแนวทางท ี ่กฎหมาย ระเบียบ กำหนด และแนวทางที ่สำน ักเลขาธ ิการคณะรัฐมนตรี  
แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบในแต่ละครั้ง จึงมีข้อควรระวัง ดังนี้ 

1.1 การเสนอขอพระราชทานเคร ื ่องราชอ ิสร ิยาภรณ์และเหร ียญ
อิสริยาภรณ์ให้พิจารณาโดยรอบคอบว่าบุคคลนั้น ได้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์  
แก่ราชการ หรือสาธารณชนจนถึงขนาดควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมิใช่
พิจารณาแต่เพียงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ หรือครบกำหนดระยะเวลาที่จะเสนอขอพระราชทาน
เครื ่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั ้น ทั ้งนี ้  เพื ่อให้บ ุคคล  ที ่ได ้ร ับพระราชทานรู ้ส ึกภาคภูม ิใจ 
ในเครื ่องราชอิสริยาภรณ์ที ่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริง และเพื ่อให้เครื ่องราชอิสริยาภรณ์  
เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอย่างสูงด้วย  

1.2 การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทาน ต้องพิจารณาด้วย
ความถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางหลักเกณฑ์ ที่กำหนด โดยต้องไม่เป็น  
ผู้ขาดคุณสมบัติขาดระยะเวลา รวมทั้งต้องมีความประพฤติดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์
แก่ราชการหรือสาธารณชน และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติโดยหาก  
การพิจารณาวินิจฉัย ตีความ ในเรื่องของคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทาน และการรับรองคุณสมบัติ 
มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือมิได้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบและแนวทาง
หลักเกณฑ์ ที่กำหนด อาจทำให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ขอพระราชทาน  
หรือผู้ที่เสนอขอพระราชทานไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ในการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ แต่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติคร บถ้วน 
ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะเป็นเหตุให้ส่วนราชการต้นสังกัดต้องดำเนินการจัดทำ
เรื ่องขอพระราชทานอภัยและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอนชื่อผู้ได้รับพระราชทาน
ดังกล่าว ซึ่งเป็นการมิบังควรอย่างยิ่ง 

1.3 บัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญ
ราชการชายแดน เป็นบัตรที ่สามารถใช้ประโยชน์เพื ่อลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของผู ้ได้รับ
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พระราชทานได้ จึงอาจมีผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานจริงแต่เข้าสวมสิทธิ์โดยมาขอทำบัตรแทนผู้มีสิทธิ์  
จึงควรพิจารณาออกบัตรด้วยความละเอียดรอบคอบ 

1.4 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 
เป็นเรื่องที่สำคัญ และต้องได้รับการพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย และแนวทางหลักเกณฑ์ที ่ เก ี ่ยวข้อง จึงควรให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดเป็นผู ้พ ิจารณา  
ก่อนดำเนินการ 

2. การอนุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท 
การอนุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 2 ฉบับ 

ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และพระราชกฤษฎีกา
ว ่ าด ้ วยการพระราชทานพระบรมราชาน ุญาตให ้ข ้ าราชการลาอ ุปสมบท พ.ศ.  2521  
โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตให้ข้าราชการลา
อ ุปสมบทตามระเบ ียบสำน ักนายกร ัฐมนตร ีว ่ าด ้วยการลาของข ้าราชการ พ.ศ.  2555  
(คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 294/2555 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555) สำหรับการมีหนังสือแสดง
การพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ. 2521 ยังคงเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ในการพิจารณามิได้มีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องดังกล่าว 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล และกลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล  
กองการเจ้าหน้าที่ สป.   
เบอร์ติดต่อ : 0 2221 0565 และ 0 2223 9353 
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6. ประเด็น การดำเนินการทางวินัย 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

6.1 การดำเนินการทางวินัยข้าราชการ 
(1) การดำเนินการทางวิน ัย ข้าราชการพลเรือนสามัญถูกกล่าวหา 

ว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการ ต้องสั่ง
ลงโทษภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ  

การดำเนินการทางวิน ัยข้าราชการพลเรือนสามัญถูกกล่าวหา 
ว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหลังจากออกจากราชการแล้ว ต้องเริ่มดำเนินการสอบสวนภายใน 1 ปี 
นับแต่ผู้นั้นออกจากราชการ และต้องสั่งลงโทษภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ สำหรับ
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งต้องสั่งลงโทษภายใน 3 ปี นับแต่ผู้นั้นออกจากราชการ  

ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษ  
หรือองค์กรพิจารณาอุทธรณ์ เพราะเหตุกระบวนการดำเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ให้ผู ้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยดำเนินการทางวินัย ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษา 
ถึงที่สุด หรือมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี 

6.2 การดำเนินการทางวินัยและสั ่งลงโทษแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
กรณีที ่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี ้มูลความผิดข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดซึ ่งออกจาก
ราชการแล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี 

6.3 การดำเนินการทางวินัยลูกจ้างประจำให้เป็นไปตามหมวด 5 แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 

6.4 การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการให้เป็นไปตามหมวด 4 แห่ง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

พระราชบ ัญญ ัติ
ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2562 
 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การดำเนินการ
ทางวินัย) 

การดำเนินการทางวินัยข้าราชการ 
     ผู้ ว ่าราชการจ ังหว ัดมีอำนาจแต ่งตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
     มาตรา ๙๒ หากผลการสืบสวนมีมูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างไม่ร ้ายแรง หรือไม่ต้องตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ก็สั่งลงโทษได้ เมื่อมีการ

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

แจ้ง ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ และหากไม่มีมูลก็สั่งยุติเรื่อง 
     มาตรา ๙๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ
แต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรงข้าราชการตั ้งแต่ระดับชำนาญการ
พิเศษลงมา 
     มาตรา 9๖ ผ ู ้ ว ่ า ราชการจ ั งหวัด 
มีอำนาจสั่งลงโทษ (ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดอืน
หรือลดเงินเดือน) ข้าราชการตั้งแต่ระดับ
ชำนาญการพิเศษลงมา 
     มาตรา ๙๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ
สั่งลงโทษ (ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ) 
ข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษลงมา 
     มาตรา ๑๐๐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้อง
ดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ
การดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน
สามัญถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดว ิน ัยอย่าง
ร้ายแรง ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา
ก่อนออกจากราชการ ต้องสั ่งลงโทษภายใน  
3 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ 
     การดำเนินการทางวิน ัยข้าราชการ 
พลเรือนสามัญถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย
อย่างร้ายแรงหลังจากออกจากราชการแล้ว 
ต้องเริ ่มดำเนินการสอบสวนภายใน 1 ปี 
นับแต่ผู ้นั ้นออกจากราชการ และต้องสั่ง
ลงโทษภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ผู ้นั ้นออก
จากราชการ สำหรับกรณีความผิดที่ปรากฏ
ชัดแจ้งต้องสั่งลงโทษภายใน 3 ปี นับแต่ 
ผู้นั้นออกจากราชการ  
     ในกรณีที ่ศาลปกครองมีคำพิพากษา 
ถึงท่ีสุดให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษ หรือองค์กร
พิจารณาอุทธรณ์ เพราะเหตุกระบวนการ
ดำเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยดำเนินการ
ทางวินัย ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่
วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด หรือมีคำวินิจฉัย
ถึงท่ีสุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี        
     มาตรา ๑๐๐/๑ ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
จะต้องดำเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษ 
แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขที ่กำหนดไว้  
ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องก ันและปราบปรามการท ุจริต 
หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่าย
บริหารในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการท ุ จร ิ ตแห ่ งช า ติ  
หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐมีมติช ี ้ม ูลความผิด
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดซึ่งออกจาก
ราชการแล้วแล้วแต่กรณี 
     มาตรา ๑๐๑ ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหวัด 
มีอำนาจสั่งพักราชการหรือ สั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวน
หรือพิจารณา หรือผลแห่งคดี ข้าราชการ
ตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษลงมา 

1. ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้ วย 
ลู กจ ้ า ง  ประจำ 
ของ ส่วนราชการ  
พ.ศ. 2537 
2. คำสั่งสำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ที่  421/2554 ลง
วันที่  13 กันยายน 
2554 เรื่อง มอบ

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การดำเนินการ
ทางวินัย) 

การดำเนินการทางวินัยลูกจ้างประจำ 
     การมอบอำนาจให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ในการดำเนินการทางวินัยลูกจ้างประจำ ดังนี้ 
     1. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย 
     2. การสั่งลงโทษทางวินัย 
     3. การสั่งให้ลูกจ้างประจำที่ถูกสั ่งพัก
ราชการหรือให้ออกจากราชการกลับเข้ารับ
ราชการในตำแหน่งเดิมภายหลังสอบสวน 

สำนักงาน
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

อำนาจเก ี ่ยวกับ
ลูกจ้าง ประจำ 

ได้ว่ามิได้กระทำผิด และการสืบสวนกรณี
ลูกจ้างประจำผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือออก
จากราชการแล้วถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด
ร้ายแรงกรณีอ่ืนอีก 

1. ระเบียบสำนัก 
นายกร ั ฐมนตรี  
ว ่าด ้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547 
2. คำสั่งสำนักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย  
ที่  183/2556 ลง
วันที่  5 เมษายน 
2556 เรื่อง การมอบ
อำนาจการบร ิหาร 
ง า น บุ ค ค ล ข อ ง
พนักงานราชการ 

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(การดำเนินการ
ทางวินัย) 

การดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ 
     การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏ ิ บ ั ต ิ ร าชการแทนปล ั ดกระทรว ง
มหาดไทยในการบร ิหารงานพนักงาน
ราชการเกี ่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
พนักงานราชการ ดังนี้ 
     1. การพิจารณาสอบสวนความผิดวินัยอย่าง
ไม่ร้ายแรง และการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีที่พนักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด
วินัยร้ายแรง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน
พนักงานราชการให ้ เป ็นไปตามหล ักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขของข้าราชการโดยอนุโลม 
     2. การออกคำสั่งลงโทษไล่ออก ตัดเงิน
ค่าตอบแทน ลดขั้นเงินค่าตอบแทน ลงโทษ
ภาคทัณฑ์ และสั่งยุติเรื่อง 

สำนักงาน
จังหวัด 

ข้อพึงระวัง 
ในประเด็นการดำเนินการทางวินัย ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องดำเนินการทาง

วินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยถือตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ สป.  
เบอร์ติดต่อ : 0 2222 488 
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การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน   

1. ประเด็น การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน  
    (อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยมูลนิธิ) 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 136 กำหนดว่า ให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามบทบัญญัติในส่วนนี้แล้วให้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียนกับการออก
กฎกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนั้น 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความ

รับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (พ.ศ. 2535) มาตรา  
110 – 136 
2. พระราชบัญญัต ิกำหนด
ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน       
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
บริษัทจำกัด มูลนิธิและมูลนิธิ   
พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
3. ประมวลรัษฎากร ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ 
4. กฎกระทรวงมหาดไทย ใน
ส ่วนท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับม ูลน ิธิ  
ได้แก่ 
    4.1 กฎกระทรวง ว่าด้วย
การจดทะเบียนมูลนิธ ิ การ
ด ำ เ น ิ น ก ิ จ ก า ร แ ล ะ ก า ร
ทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. 2545 
    4.2 กฎกระทรวง ว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมและการยกเว้น
ค ่าธรรมเน ียมม ูลน ิธ ิ  พ.ศ. 
2545 
    4.3 กฎกระทรวง ว่าด้วย
แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียน

นายทะเบียน
มูลนิธิในจังหวัด
อ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานคร 

เมื่อสำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการ
อำเภอ/กิ ่งอำเภอ ได้พิจารณา
เอกสารและคำขอแล้ว เห็นว่า
ครบถ้วนและถูกต้อง ก็ให้เสนอ
เรื ่องราวพร้อมความเห็นต่อ
นายทะเบียน โดยส่งเรื ่องไป
กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด
แล้วแต่กรณี เพื ่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และเสนอนาย
ทะเบียนเพื่อพิจารณาทะเบียน 
เมื่อนายทะเบียนพิจารณารับ
จดทะเบียนก็จะออกใบสำคัญ
แสดงการจดทะเบียนแล้วส่ง
เร ื ่องคืนไปยังสำนักงานเขต 
หรืออำเภอ/กิ่งอำเภอ และแจ้ง
ให้ผู ้ขอจดทะเบียนทราบเพ่ือ
ขอร ับใบสำคัญฯ และชำระ
ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ 

ที่ว่าการ
อำเภอ 

/กิ่งอำเภอ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความ

รับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

และพนักงานเจ้าหน้าที ่เกี ่ยวกับ
มูลนิธิ พ.ศ. 2545 

ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9544 , 0 2356 9661 

2. ประเด็น การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน  
    (อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยสมาคม) 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 78 บัญญัติความหมายของ

สมาคมไว้ว่าการก่อตั้งสมาคมเพื่อกระทำการใดๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและมิใช่เป็นการหา
กำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ต้องมีข้อบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ 
แสดงให้เห็นว่า การก่อตั้งสมาคมจะมีลักษณะ ดังนี้ 

1. เป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคล 
2. เพื่อกระทำการใด ๆ เป็นการต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำกันเพียงชั่วคราวแล้วเลิกไป 
3. มีข้อบังคับสมาคม เป็นแนวทางปฏิบัติ 
4. ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 78-
109 
2. พระราชบัญญัติกำหนด
ความผ ิ ด เก ี ่ ยวก ั บห ้ า ง
ห ุ ้นส ่วนจดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด 
สมาคมและม ูลน ิธิ  พ .ศ . 
2499 แก้ไขเพิ ่มเติมโดย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

นายทะเบียน
สมาคมในจังหวัด
อ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานคร 

เมื่อสำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการ
อำเภอ/กิ่งอำเภอ ได้พิจารณา
เอกสารและคำขอแล้วเห็นว่า
ครบถ้วนและถูกต้อง ก็ให้เสนอ
เรื่องราวพร้อมความเห็นต่อนาย
ทะเบียน โดยส่งเรื่องไป
กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด
แล้วแต่กรณี เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและเสนอนายทะเบียน
เพ่ือพิจารณาจดทะเบียน เมื่อ

ที่ว่าการ
อำเภอ 

/กิ่งอำเภอ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

3 .  กฎกระทรวง  (พ .ศ . 
2537) ออกตามความใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
(พ .ศ . 2547) ออก ต า ม
ความในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 
5 .  ป ร ะกาศกร ะท ร ว ง 
มหาดไทย เร ื ่อง แต่งตั้ ง 
นายทะเบียนสมาคม 

นายทะเบียนเพ่ือพิจารณารับจด
ทะเบียน ก็จะออกใบสำคัญแสดง
การจดทะเบียนฯ แล้วส่งเรื่องคืน
ไปยังสำนักงานเขต หรืออำเภอ/
กิ่งอำเภอ และแจ้งให้ผู้ขอจด
ทะเบียนทราบเพื่อขอรับ
ใบสำคัญฯ และชำระ
ค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ 

ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9544 , 0 2356 9661 

3. ประเด็น การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน  
     (อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ) 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
3.1 ประเด็นพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ต่ออายุใบอนุญาต ย้าย แก้ไข
เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมสถานบริการออกใบอนุญาต กรณีผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตายและทายาท  
มีความประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป เลิกกิจการสถานบริการ การออกใบแทนใบอนุญาต และการ
เปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการแทนนิติบุคคลผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ  รวมถึงการสั่ง
ลงโทษทางปกครอง (การสั่งพักใช้ใบอนุญาต/การเพิกถอนใบอนุญาต) ในกรณีสถานบริการกระทำการ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจ ผวจ.ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาตแนวทาง  

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

พระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ. 2509 

พนักงานเจ้าหน้าที่ การอนุญาตให้ตั ้งสถานบริการ ต่ออายุ
ใบอนุญาต ย้าย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ
ต่อเติมสถานบริการออกใบอนุญาต กรณี
ผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตายและทายาท  
มีความประสงค์จะดำเนินกิจการต่อไป
เลิกกิจการสถานบริการ การออกใบ
แทนใบอนุญาตและการเปลี่ยนแปลง
บุคคลซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการแทนนิติ
บ ุคคลผู ้ร ับอนุญาตตั ้งสถานบริการ 
รวมถึงการสั่งลงโทษทางปกครอง (การสั่ง
พักใช้ใบอนุญาต/การเพิกถอนใบอนุญาต) 
ในกรณ ีสถานบร ิการกระทำการฝืน
บทบัญญัติที่กฎหมายกำหนด 

ที่ทำการ
ปกครอง
จังหวัด/
อำเภอ 

 
3.2 ประเด็น การจัดระเบียบสังคมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 46/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 

คำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 22/2558 ลงวันที่  
22 กรกฎาคม 2558 และคำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 46/2559 ลงวันที่  
29 กรกฎาคม 2559 กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เ กี ่ยวข้อง 
(พนักงานเจ้าหน้าที่) มีอำนาจหน้าที่ในการเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถาน
บริการ หรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี และหากอยู่ในระหว่างการขอต่อ
อายุใบอนุญาต ก็ให้สั่งมิให้ต่ออายุใบอนุญาต และมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาห้าปี หากพบ
การกระทำฝ่าฝืนตามคำสั่งดังกล่าว 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจ ผวจ.ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาตแนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ   
ในพื้นที่ 

คำสั่ ง หน.คสช. ที่  
22/2558 ลงวันที่ 22 
ก.ค. 2558 และ คำสั่ง 
หน.คสช. ที่ 46/2559 
ลงวันที่ 29 ก.ค. 2559 

พนักงานเจ้าหน้าที่ การเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั ่งปิด
และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการ 
หรือสถานประกอบการในสถานที่
ดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี และหากอยู่
ในระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาต ก็

ที่ทำการ
ปกครอง
จังหวัด/
อำเภอ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจ ผวจ.ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาตแนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ   
ในพื้นที่ 

ให้สั่งมิให้ต่ออายุใบอนุญาต และมิให้
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาห้า
ปี หากพบการกระทำฝ่าฝืนตามคำสั่ง
ดังกล่าว 

 
3.3 ประเด็น การจัดระเบียบสังคมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่ ๕๐  

ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่ ๕๐ ลงวันที ่ 15 มกราคม 2502 

กำหนดใหผู้้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการปิดสถานที่ โดยมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่มี
กำหนดระยะเวลาก็ได้ ตามควรแก่กรณีหากปรากฏว่าสถานที่ใดมีการกระทำผิดกฎหมายหรือมี
พฤติการณ์อันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่
ตั้งขึ้นโดยอำนาจการอนุญาตของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใด  ตามกฎหมายใดก็ตาม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจ ผวจ.ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาตแนวทาง 

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ 15 
มกราคม 2502 

ผู้ว่าราชการจังหวัด การส ั ่งการปิดสถานที่  โดยมีกำหนด
ระยะเวลาหรือไม่มีกำหนดระยะเวลาก็ได้ 
ตามควรแก่กรณีหากปรากฏว่าสถานที่
ใดม ีการกระทำผ ิดกฎหมายหร ือมี
พฤติการณ์อันขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเกิดขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ตั้งขึ้นโดยอำนาจ
การอนุญาตของเจ้าหน้าที ่ฝ่ายใดตาม
กฎหมายใดก็ตาม 

ที่ทำการ
ปกครอง
จังหวัด/
อำเภอ 

  
3.4 ประเด็น การจัดระเบียบสังคมตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๕๓ 

ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ 

กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
กรณีพบร้านจำหน่ายสุรากระทำการฝ่าฝืนตามที่กำหนดในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๕๓ โดย
การสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้สั่งพักใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน 



 

440 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจ ผวจ.ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาตแนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่  253 ลงวันที่  
16 พฤศจิกายน 2515 

ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

การสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตได้ กรณีพบร้านจำหน่าย
สุรากระทำการฝ่าฝืนตามที่กำหนดใน
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๕๓ 
โดยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้สั ่งพัก
ใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน   

ที่ทำการ
ปกครอง
จังหวัด/
อำเภอ 

ข้อพึงระวัง 
1. การเรียกเอกสารและพยานหลักฐานและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ในปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการมาใช้บังคับซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ขั้นตอน  
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานในแต่ละกระบวนการ 
ไว้ชัดเจน หากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติจะถูกดําเนินการ  
ทางวินัยหรือดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้  

การออกคำสั่งอนุญาตหรือ ไม่อนุญาต ถือเป็นคำสั่งทางปกครอง ซึ่งอาจ
กระทบถึงสิทธิของคู่กรณีก่อนจะออกคำสั่ง ดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจะต้องให้คู่กรณี  
มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อน  
มิเช่นนั ้นอาจส่งผลให้คำสั ่งนั ้นไม่สมบูรณ์และไม่สามารถยกขึ ้นต่อสู ้ในการพิจารณาคดีของ  
ศาลปกครองได ้

ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
1. พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509  
2. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
3. พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 
4. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาตและการ

ดำเนินกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2549 
5. คำสั่ง มท. ที่ 7/2551 เรื่อง การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สถานบริการ 

พ.ศ. 2509 
2. การบังคับใช้และการออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิด และห้ามมิ

ให้เปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการ ตาม คำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 กรณีพบการ
กระทำความผิดตาม คำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 ลว. 22 ก.ค. 2558 ให้ถือปฏิบัติตาม คำสั่ง 
หน.คสช. ดังกล่าวก่อนโดยเคร่งครัด หากพบการกระทำความผิดนอกเหนือจากคำสั่ง หน.คสช. ให้นำ
บทบัญญัติตาม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 ปว.50 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับ 
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การออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิด และห้ามมิให้เปิดสถานบริการ
หรือสถานประกอบการตาม คำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 ถือเป็นคำสั่งทางปกครองซึ่งอาจกระทบ
ถึงสิทธิของคู่กรณี ก่อนจะออกคำสั่งดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจะต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่
จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อน มิเช่นนั้นอาจ
ส่งผลให้คำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์และไม่สามารถยกขึ้นต่อสู้ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองได้ 

ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
1. คำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 ลว. 22 ก.ค. 2558 และ คำสั่ง 

หน.คสช. ที่ 46/2559 ลว. 29 ก.ค. 2559 
2. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 
3. หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท  0307.6/ว 4276 ลว. 29 ก.ค. 2558 

3. การบังคับใช้และการออกคำสั่งปิดสถานสถานที่ ตาม ปว. 50 การออก
คำสั่งปิดสถานที่ถือเป็นคำสั่งทางปกครอง ซึ่งอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี ก่อนจะออกคำสั่งดังกล่าว 
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจะต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมี
โอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อน มิเช่นนั้นอาจส่งผลให้คำสั ่งนั้นไม่สมบูรณ์และไม่
สามารถยกข้ึนต่อสู้ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองได้ 

เมื่อออกคำสั่งปิดสถานที่แล้ว จะต้องการแจ้งสิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้
คู่กรณีทราบ เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว ให้ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งเริ่มนับใหม่ แต่ถ้าไม่มี
การแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวสั้นกว่า 1 ปี ให้ขยายเวลาเป็น 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งทาง
ปกครอง 

ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
1. ปว. ๕๐ ลว. 15 ม.ค. 2502 
2. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. 2539 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ 
เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙559 , 0 2356 9663 

4. ประเด็น การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน  
     (อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม) 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
พระราชบ ัญญ ัติ โ รงแรม พ.ศ.  2547 มาตรา 4 ประกอบประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้แต่งตั้งผู้ว่า
ราชการจังหวัด ในเขตจังหวัดอื่น เป็นนายทะเบียนโรงแรม ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจโรงแรม การต่ออายุใบอนุญาตการโอนใบอนุญาต การเลิกประกอบธุรกิจโรงแรม  
การเปลี่ยนประเภทโรงแรม การเพิ่มหรือลดจำนวนห้องพักอันมีผลกระทบถึงโครงสร้างโรงแรม  
การเปลี่ยนชื่อโรงแรม การออกใบแทนใบอนุญาต การแต่งตั้งผู้จัดการโรงแรม การตรวจสอบสำเนา
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ทะเบียนผู้พัก การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ การลงโทษปรับทางปกครอง การสั่งพักใช้ใบอนุญาต  
การเพิกถอนใบอนุญาต และการรับแจ้งสถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจ ผวจ.ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาตแนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
พระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ. 2547 

นายทะเบียนโรงแรม พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
ม า ต ร า  4  ป ร ะ ก อ บ ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งนาย
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ. 2547 ได้แต่งตั้งผู ้ว่าราชการ
จังหวัด ในเขตจังหวัดอื ่น เป็นนาย
ทะเบียนโรงแรม ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ใน
การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม 
การต ่ออาย ุ ใบอน ุญาตการโอน
ใบอนุญาต การเลิกประกอบธุรกิจ
โรงแรม การเปลี่ยนประเภทโรงแรม 
การเพิ่มหรือลดจำนวนห้องพักอันมี
ผลกระทบถ ึงโครงสร ้างโรงแรม  
การเปลี ่ยนชื ่อโรงแรมการออกใบ
แทนใบอนุญาต การแต่งตั้งผู้จัดการ
โ ร งแรม  การตรวจสอบสำ เน า
ทะเบียนผู ้พัก การแต่งตั ้งพนักงาน
เจ ้าหน ้าท ี ่  การลงโทษปร ับทาง
ปกครอง การส ั ่งพ ักใช้ ใบอนุญาต  
การเพิกถอนใบอนุญาต และการรับ
แจ้งสถานที่พักท่ีไม่เป็นโรงแรม 

ที่ทำการ
ปกครอง
จังหวัด/
อำเภอ 

ข้อพึงระวัง 
1. แนวทางการรับแจ้งสถานที่พักที ่ไม่เป็นโรงแรม นายทะเบียนโรงแรม 

มีอำนาจหน้าที่ในการรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม โดยหลักเกณฑ์ในการรับแจ้งสถานที่พัก 
ที่ไม่เป็นโรงแรมเป็นไปตาม ข้อ 1 ของกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. 2551 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0307.6/ว 7693 ลงวันที่  
28 ธันวาคม 2559  

2. การพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม นายทะเบียนต้องพิจารณา
อาคารและสถานที่ตั้งของอาคารตามคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (ร.ร.1) พร้อมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสาร
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หลักฐานมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ นายทะเบียนอาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรมได้ แต่หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุที่ไม่สมควรอนุญาต ให้นายทะเบียน
แจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ขออนุญาตทราบ เพื่อให้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่ง
และเม่ือออกคำสั่งแล้วให้แจ้งคำสั่งและแจ้งสิทธิการอุทธรณ์คำสั่งให้ผู้ขออนุญาตทราบด้วย 

3. การพิจารณาการเปลี่ยนประเภทโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมเนื่องจากได้รับยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กรณีเป็นโรงแรมประเภท 2 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หากจะดัดแปลงหรือเปลี ่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมประเภท 3  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม จะไม่ได้รับการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง 
มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562  

4. การเพิ่มจำนวนห้องพัก การเพิ่มจำนวนห้องพักสามารถเพิ่มในอีกอาคาร
หนึ่งได้ โดยนายทะเบียนต้องพิจารณาถึงสถานที่ตั ้งของอาคารโรงแรม เจตนาการใช้อาคารของ  
ผู ้ประกอบธุรกิจโรงแรมและกฎหมายอื่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5. การจัดเก็บอัตราค่าบริหารห้องพักของโรงแรมเกินกว่าที่แจ้งไว้ในคำรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.1) ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 
แต่การประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นการให้บริการประเภทหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า 
และบริการ พ.ศ. 2542 นายทะเบียนสามารถใช้ช่องทางของบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวดำเนินการ
หากเห็นว่าการจัดเก็บค่าบริการโรงแรมที่สูงเกินควร 

6. กรณีที่ใช้พื้นที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในอาคารเดียวกันกับการประกอบ
กิจการอื่น โดยไม่แบ่งสถานที่ให้ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโรงแรม รวมถึง
กระทบกรณีอื่น ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. 2551 นายทะเบียนโรงแรมอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้  

7. กรณีที่โรงแรมตั้งอยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงกับโบราณสถาน ศาสนสถาน
หรือสถานอันเป็นที ่เคารพในทางศาสนา สถานที่ตั ้งของโรงแรมดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้เกิด
ทัศนียภาพที่ไม่เหมาะสมกระทบต่อความมั่นคงและการดำรงอยู่ของสถานที่ดังกล่าว หรือไม่ทำให้ขัด
ต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมกรณี
ดังกล่าว นายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงแสวงหา และรับฟังพยานหลักฐานเพิ ่มเติม
ประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของนายทะเบียน
โรงแรม ซึ่งต้องพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 

8. โรงแรมที ่ได้ร ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมไปก่อนการจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ การพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมของโรงแรมดังกล่าว จำต้องมีเอกสารหลักฐานหนังสือรับรองการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประกอบ 
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9. การนำบ้านในหมู่บ้านจัดสรรมาแจ้งเป็นสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ไม่
สามารถดำเนินการได ้

10. กรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญในการ
ประกอบธุรกิจโรงแรมได้ นายทะเบียนโรงแรมอาจใช้ดุลยพินิจไม่ออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
โรงแรมได้ ตามนัยข้อ 4 (6) ของประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที ่ 14 ตุลาคม 2552 เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาการขอใบอนุญาต และกากรออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม 

11. การขยายขนาดของโครงการ จากที่ได้ก่อสร้างไว้เดิมจนเข้าเกณฑ์ต้อง
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก็จำต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด 

12. กรณีที่ผู ้ยื ่นคำขอประกอบธุรกิจโรงแรมได้นำห้องพักมาขออนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยเว้นข้ามบางห้องที่สร้างอยู่ในบริเวณเดียวกัน  หากผู้ยื่นคำขอได้กำหนด
อาคารและผังบริเวณของห้องพักที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไว้ ชัดเจนแล้ว  
โดยเอกสารหลักฐาน และลักษณะของอาคารสถานที่ตั้งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด นายทะเบียน
โรงแรมจำต้องพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่ผู้ยื่นคำขอ 

13. ศูนย์ฝึกอบรมที่มีลักษณะดำเนินการเพื่อหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 
ย่อมถือเป็นโรงแรมและต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจากนายทะเบียนโรงแรม ตาม
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

14. การขอเปลี่ยนชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม จากบริษัทหนึ่งเป็นอีกบริษัท
หนึ่งถือเป็นการเปลี่ยนตัวผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมจากนิติบุคคลหนึ่งไปยังอีกนิติบุ คคลหนึ่ง แม้จะมี
กรรมการคนเดียวกันมีชื่ออยู่ในนิติบุคคลทั้งสองซึ่งถือว่าเป็นการโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
ซึ่งนายทะเบียนโรงแรมต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการขอโอนและการอนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ลงวันที่ 25 มกราคม 2553  

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 สำนักการสอบสวนและนิติการ 
เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙559 , 0 2356 9663 

5. ประเด็น  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน  
 (อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเกา่)      

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 

กำหนดให้ผ ู ้ประสงค์จะประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าต้องได้ร ับอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเสียก่อน โดยต้องมีการตรวจสอบประวัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและ
ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที ่ทำการค้าและสถานที ่เก็บทรัพย์สิน เจ้าพนักงานผู ้ออก
ใบอนุญาตจึงจะอนุญาตให้ได้ ซึ่งเมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าแล้ว 
ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เช่น ต้องมีสมุดบัญชีสำหรับการค้า
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และจดรายการทรัพย์ที่ซื้อขายลงไว้ทุกรายการ หรือการแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือนายตรวจ เมื่อมี
เหตุอันควรสงสัยว่าทรัพย์ที่มีผู้มาเสนอหรือโอนให้ตนนั้นเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยทางทุจริต เป็นต้น  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. พระราชบัญญัติ
ควบคุมการขายทอด 
ตลาดและค้าของเก่า
พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
2. กฎกระทรวงมหาดไทย
ออกตามคว าม ใน
พ ร ะ ร า ช บ ั ญ ญ ั ติ
ค ว บ ค ุ ม ก า ร ข า ย
ทอดตลาดและค้ า
ของเก่าพุทธศักราช 
๒๔๗๔ (ฉบับที่ 2) 
3. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ
ค ว บ ค ุ ม ก า ร ข า ย
ทอดตลาดและค้ า
ของเก่า พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

เจ้าพนักงานผู ้ออก
ใบอนุญาต 

อำนาจของเจ้าพนักงานออกใบอนุญาต 
มีดังนี ้

1. พ ิ จารณาคำร ้ องขอรั บ
ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้า
ของเก ่ า  ขอ งผ ู ้ ป ร ะส งค ์ จ ะ
ประกอบอาชีพขายทอดตลาด
และค้าของเก่า (ตามข้อ 6 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด
และค้าของเก่า พ.ศ. ๒๕๓๓) 

2. พิจารณาคำร้องขอร ับใบ
แทนใบอนุญาตขายทอดตลาด
และค้าของเก่า กรณีใบอนุญาต
ขายทอดตลาดและค้าของเก่าสูญ
หายหร ือชำร ุดในสาระสำคัญ 
( ต ามข ้ อ  13  ขอ ง ร ะ เบ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ควบคุมการขายทอดตลาดและค้า
ของเก่า พ.ศ. ๒๕๓๓) 

3. พิจารณาคำร้องขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้า
ของเก่าของผ ู ้ร ับใบอน ุญาตที่
ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต 
( ต ามข ้ อ  14  ขอ ง ร ะ เบ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ควบคุมการขายทอดตลาดและค้า
ของเก่า พ.ศ. ๒๕๓๓) 

4. พ ิจารณาคำร ้ องขอเลิ ก
ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและ
ค้าของเก่า ของผู้รับใบอนุญาตที่

ที่ทำการปกครอง
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ประสงค์จะเลิกประกอบอาชีพขาย
ทอดตลาดและค้าของเก่า (ตามข้อ 
15 ข อ ง ร ะ เ บ ี ย ก ร ะ ท ร ว ง
มหาดไทยว ่าด ้วยการควบคุม   
การขายทอดตลาดและค้าของเก่า 
พ.ศ. ๒๕๓๓) 

ข้อพึงระวัง 
1 ) การพ ิจารณาออกใบอน ุญาตขายทอดตลาดและค ้าของเก ่ าตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474 ซึ่งถือเป็นคำสั่งทาง
ปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตต้องพิจารณาออกคำสั่งให้เป็นตาม
หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง โดยจะต้องพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต รายการเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต และความเหมาะสมของสถานที่
ทำการค้าตลอดจนสถานที่เก็บทรัพย์สินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาด
และค้าของเก่า โดยเฉพาะการตรวจสอบสถานที ่ต ั ้งให้พิจารณาถึงกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องอื ่น ๆ 
ประกอบด้วย เช่น กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  
เป็นต้นโดยบูรณาการการตรวจสถานที่ตั้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สาธารณสุขอำเภอ เจ้าพนักงานตำรวจ เป็นต้น หากปรากฏว่าไม่เป็นตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว  
เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสั่งไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาตขาย
ทอดตลาดหรือค้าของเก่าได้ เนื่องจากหากพิจารณาออกใบอนุญาตโดยที่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างชัดแจ้งแล้ว จะมีผลให้คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นเหตุให้ใบอนุญาตอาจถูกเพิก
ถอนได้ ทั้งนี้ ก่อนมีคำสั่งไม่อนุญาต เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตต้องดำเนินการตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ขอรับใบอนุญาตไดร้ับ
ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ 

2) การเรียกเอกสารหลักฐานเพิ ่มเติมเพื ่อประกอบการพิจารณาอนุญาต  
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก  
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และคู่มือสำหรับประชาชน โดยเคร่งครัด  
ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เอกสารราชการอื่นที่ทางราชการออกให้เพื่อการตรวจสอบหรือสอบสวน
ประกอบคำขอรับใบอนุญาต ถ้าเอกสารราชการดังกล่าวยังไม่สามารถตรวจหรือคัดสำเนาจากระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานนั้นได้ และผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ได้นำเอกสารดังกล่าวมาแสดงเพ่ือประกอบ
คำขอ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสารราชการดังกล่าว เพื่อขอให้จัดส่งข้อมูลหรือ
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สำเนาเอกสารราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอโดยเร็ว เว้นแต่ผู้ขอรับบริการมีความประสงค์จะนำ
เอกสารราชการนั้นมาแสดงเพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 4 สำนักการสอบสวนและนิติการ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9643 

6. ประเด็น การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน  
    (อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน) 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
ความหมายของ “การพนัน” พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มิได้มี

บทวิเคราะห์ศัพท์ไว้โดยตรง แต่สามารถหาความหมายหรือคำจำกัดความของการพนันได้ ดังนี้ 
1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 การพนัน หมายถึง การเล่นเอา

เงิน หรือสิ่งอ่ืนโดยอาศัยความฉลาด ความชำนาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบและฝีมือรวมทั้งโชคด้วย 
2. บทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ได้กล่าวถึง

ลักษณะการพนันเอาไว้ ได้แก่ มาตรา 4 ทวิ วรรคสอง บัญญัติว่า คำว่า “การเล่น” ในวรรคก่อนให้
หมายความรวมตลอดถึงการทายและการทำนายเอาไว้ด้วย แสดงว่าการพนันในกฎหมายนี้รวมถึงการขัน
ต่อด้วย และมาตรา 5 บัญญัติว่า ผู้ใดจัดให้มีการเล่นซึ่งตามปกติย่อมจะพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืน
แก่กัน หรือมาตรา 9 บัญญัติว่า การเล่นใดที่เสี ่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู ้เล่น แสดง
ความหมายของการพนันว่าจะต้องมีการเล่นที่มีลักษณะได้หรือเสียเงินหรือทรัพย์สินกันในตัว 

3. ศาลฎีกาได้วินิจฉัยการเล่นที่เป็นการพนันไว้ว่า จะต้องมีลักษณะที่ผู้เล่นเสี่ยงต่อ
การได้และเสีย 

4. คณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการร่างกฎหมาย กองที ่ 3 ได้ให้ความเห็นถึง
ลักษณะของการพนันเอาไว้สรุปความได้ว่า จะถือว่าเป็นการพนันได้ ผู้เล่นจะต้องเสี่ยงต่อการเสียประโยชน์ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

1. พระราชบ ัญญ ัติ  
การพนัน พุทธศักราช 
2478 

ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัต ิ การเล่นการพนันตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 
2478 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. การพนันประเภทห้ามเด็ดขาด ได้แก่ 
การเล่นตามบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติ 
การพนัน พุทธศักราช 2478 การเล่น       
อันระบุไว้ในบัญชี ก. ประเภทนี้ ห้ามมิให้
อนุญาตจัดให้มีหรือเข้าเล่น หรือเข้าพนัน
ในการเล่นโดยเด็ดขาด เว้นแต่ในกรณีที่

ที่ทำการ
ปกครอง
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

รัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที ่ใด
สมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื ่อนไข
ใดๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้โดย
ออกพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 4 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ  
2. การพนันประเภทอนุญาต ได้แก่ การ
เล่นตามบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติ  
การพนัน พุทธศักราช 2478 การเล่นอัน
ระบุไว้ในบัญชี ข. ประเภทนี้ จะจัดให้มีขึ้น
เพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัด
โดยทางตรงหร ือทางอ ้อมได ้ต ่อเมื่อ 
รัฐมนตรีเจ ้าหน้าที ่หรือเจ ้าพนักงาน 
ผู ้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออก
ใบอนุญาตให้หรือมีกฎกระทรวงอนุญาต
ให้จัดขึ ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตตาม
มาตรา 4 วรรคสอง ถึงแม้ว่าการเล่นดังกล่าว
จะอนุญาตได้ แต่กระทรวงมหาดไทยมี
นโยบายควบคุมและอนุญาตให้เล่นการ
พน ันได ้ เพ ี ยงบางประเภทเท ่ านั้ น 
นอกจากนี้ยังมีการเล่นบางประเภทที่
สามารถจัดให้มีการเล่นได้โดยไม่ต้องมี
ใบอนุญาต ได้แก่ 

2.1. ไพ่บริดซ์ ซึ ่งเล่นในสมาคม
ระหว่างสมาชิก หรือบุคคลที ่สมาคม
อนุญาตหรือเล่นในบ้านระหว่างญาติ
มิตรโดยสมาคมผู ้จัดให้มีการเล่นหรือ 
เจ้าบ้านแล้วแต่กรณี มิได้เรียกเก็บหรือ
รับผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อม
จากการเล่นนั้น 

2.2. บิดเลียด ซึ่งเล่นในเคหสถาน
ที่มีบริเวณกว้างขวาง และรั้วรอบมิดชิด
จำนวนไม่เกิน 1 โต๊ะ โดยผู้จัดให้มีการ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

เล่นหรือเจ้าบ้าน แล้วแต่กรณี มิได้เรียก
เก็บหรือรับผลประโยชน์ในทางตรงหรือ
ทางอ้อมจากการเล่นนั้น หรือซึ่งเล่นเพ่ือ
การร ื ่นเร ิ งในสมาคมท ี ่ ต ั ้ งข ึ ้ นตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
จำนวนไม่เกิน 5 โต๊ะ โดยสมาคมเก็บค่า
เกมตามสมควร และจัดให้มีการเล่นใน
วันปฏิบัติราชการตามปกติ ระหว่างเวลา 
15.00 นาฬิกา ถึงเวลา 01.00 นาฬิกา 
ของวันรุ ่งขึ ้น และในวันหยุดราชการ 
ระหว่างเวลา 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 
01.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ตลอดจน
ปฏิบัติตามลักษณะข้อจำกัดและเงื่อนไข
ที่กำหนดไว้ในแบบใบอนุญาตให้จัดให้มี
การเล่นการพนันบิดเลียดโดยอนุโลม 

2.3. วิ่งวัวคน ซึ่งได้มีการเล่นโตแต
ไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ ๊กเมกิง รวมอยู่
ด้วยชกมวย มวยปล้ำ ซึ่งกรมพลศึกษา
หรือแผนกศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคจัด
ให้มีขึ้นระหว่างนักเรียน 
อนึ่ง ยังมีการเล่นการพนันประเภทอ่ืน
นอกเหนือจากที่อยู่ในบัญชี ก. และบัญชี 
ข. เช่น การพนันทายผลฟุตบอล การ
พนันทางอินเตอร์เน็ต และการเล่นการ
พนันแข่งบั้งไฟ เป็นต้น ซึ่งจัดอยู่ในการ
เล่นการพนัน ตามมาตรา 4 ทวิ แห่ง
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 
2478 ซึ่งไม่สามารถอนุญาตจัดให้มีการ
เล่นการพนันได้เนื่องจากไม่มีการระบุชื่อ
และเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

2 .  ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง 
ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2503)
ออกตามคว าม ใน
พระราชบัญญัติการ
พน ัน พ ุทธศ ักราช 
2478 

ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2503) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
พนัน พุทธศักราช 2478 ให้นายอำเภอ
เป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตจัดให้มี
การเล ่นการพนันตามบัญชี ข. ท ้าย
พระราชบัญญัติ และใบอนุญาตจัดให้มี
การแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค
โดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้า
หรืออาชีพตามมาตรา ๘ ในต่างจังหวัด
นอกเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้เจ้า
พน ั ก ง า น ผ ู ้ อ อ ก ใ บ อนุ ญ า ต อ อ ก
ใบอนุญาตภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

ก. การพนันต่อไปนี้ ให้เจ้าพนักงาน
ผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตได้ 

(๑) แข่งม้าหรือแข่งสัตว์อื่น ซึ่งไม่มี
การเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ ๊กเมกิง 
รวมอยู่ด้วย 

(๒) วิ่งวัวคน ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ 
สวีป หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย 

(๓) ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม หรือ
ไพ่ต่างๆ เว้นแต่ ไพ่โป๊กเกอร์ และไพ่เผ 

(๔) ดวด 
(๕) ข้องอ้อย 
(๖) สะบ้าทอย 
(๗) สะบ้าชุด 
(๘) ชกมวย หรือมวยปล้ำ 
ข. การพนันต่อไปนี้ ในจังหวัดอ่ืน

นอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ออก
ใบอนุญาตได้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด
สั่งอนุมัติแล้ว 

(๑) ให้สัตว์ต่อสู้กัน 
(๒) ไพ่โป๊กเกอร์ หรือไพ่เผ 

ที่ทำการ
ปกครอง
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

(๓) บิลเลียด 
(๔) การจัดให้มีการแถมพกหรือ

รางวัลด้วยการเสี่ยงโชค 
โดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้า

หรืออาชีพ ตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 
2478 

ค. การพนันต่อไปนี้ ให้ออกใบอนุญาต
ได้เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่ง
อน ุ ม ั ต ิ แล ้ ว โดยร ั ฐมนตร ี ว ่ าการ
กระทรวงมหาดไทยมอบอำนาจให้ผ ู ้ ว่า
ราชการจ ั งหว ัดปฏ ิบ ัต ิ ราชการแทน  
ตามคำสั ่ งที ่  25/2549 ลงวันที ่  
13 มกราคม 2549 

(๑) แข่งเรือพุ่ง  หรือแข่งเรือล้อ 
(๒) ชี้รูป 
(๓) โยนห่วง 
(๔) โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ  ลงใน

ภาชนะต่างๆ 
(๕) ตกเบ็ด 
(๖) จับสลากโดยวิธีใดๆ 
(๗) ยิงเป้า 
(๘) ปาหน้าคน  ปาสัตว์  หรือสิ่งใดๆ 
(๙) เต๋าข้ามด่าน 
(๑๐) หมากแกว 
(๑๑) หมากหัวแดง 
(๑๒) บิงโก 
(๑๓) สลากกินแบ่ง  สลากกินรวบ  

หรือการเล่นอย่างใดที่เสี ่ยงโชคให้เงิน
หรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู ้เล่นคนใด
คนหนึ่ง 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

(๑๔) แข่งม้าหรือแข่งสัตว์อ่ืน ซึ่งมีการ
เล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ ๊กเมกิง 
รวมอยู่ด้วย 

(๑๕) วิ่งวัวคน ซึ่งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ 
สวีป หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย 

(๑๖) โตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่น
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

(๑๗) สวีป สำหรับการเล่นอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

(๑๘) บุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

(๑๙) ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ 
หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทย 
แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของประเทศท่ีจัดนั้น 

(๒๐) ฟุตบอลโต๊ะ 
(๒๑) เครื ่องเล่นซึ ่งใช้เครื ่องกล พลัง

ไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้
เล่น โดยวิธีสัมผัส  เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน 
ยิง โยน โยก หมุน หรือว ิธ ีอ ื ่นใดซึ่ง
สามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดย
มีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ 
หรือไม่ก็ตาม 

3. คำสั่ ง กระทรวง 
มหาดไทย ที่ 25/2549 
ลงว ันที ่  13 มกราคม 
2549 

ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัต ิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
ในการอนุมัติให้เจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาตออกใบอนุญาตตามข้อ 4 ค. 
ยกเว้นข้อ 4 ค. (14) แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2503) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 
2478 และรายงานผลการอนุมัติให้
กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 

ที่ทำการ
ปกครอง
จังหวัด 
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ข้อพึงระวัง 
1) การพิจารณาอนุมัต ิให้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการพนัน 

พุทธศักราช 2478 ซึ่งถือเป็นคำสั่งทางปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ  
ให้ออกใบอนุญาตต้องพิจารณาออกคำสั่งให้เป็นตามหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำ  
ทางปกครอง เช่น ในการพิจารณาอนุมัติ ให้ออกใบอนุญาตการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วย 
การเสี ่ยงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพโดยจะต้องพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต วิธีการเล่น ของรางวัล รายการเอกสารหลักฐานประกอบการขอ
อนุญาต ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน อย่างไรก็ตาม หากมีการขออนุญาตจัดให้มีการ 
แถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคด้วยการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ให้พิจารณาว่า
ผลิตภัณฑ์ของผู้ขออนุญาตได้รับเครื่องหมาย อย. ตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร แล้วหรือไม่ หรือหาก
เป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่หรือกัดปลา ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติต้องใช้ดุลย
พินิจพิจารณาด้วยความรอบคอบและเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสถานที่
ที่จะขออนุญาตและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารการควบคุม
และการป้องกันและแพร่ระบาดของโรค ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตลอดจนสถานที่เล่นการ
พนันชนไก่หรือกัดปลาต้องไม่อยู่ใกล้เคียง ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง เป็นต้น 

2) การเรียกเอกสารหลักฐานเพิ ่มเติมเพื ่อประกอบการพิจารณาอนุญาต  
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และคู่มือสำหรับประชาชน โดยเคร่งครัด  
ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เอกสารราชการอื่นที่ทางราชการออกให้เพื่อการตรวจสอบหรือสอบสวน
ประกอบคำขอรับใบอนุญาต ถ้าเอกสารราชการดังกล่าวยังไม่สามารถตรวจหรือคัดสำเนาจากระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานนั้นได้ และผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ได้นำเอกสารดังกล่าวมาแสดงเพ่ือประกอบ
คำขอ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานที่เป็นผู้ออกเอกสารราชการดังกล่าว เพื่อขอให้จัดส่งข้อมูลหรือ
สำเนาเอกสารราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอโดยเร็ว เว้นแต่ผู้ขอรับบริการมีความประสงค์จะนำ
เอกสารราชการนั้นมาแสดงเพ่ือประกอบคำขอด้วยตนเอง 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 4 สำนักการสอบสวนและนิติการ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9643 

7. ประเด็น การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน  
    (อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ) 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
ตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 ได้กำหนดให้ ผวจ. ในฐานะ 

เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต มีอำนาจปฏิบัติการในส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตตั้ง 
โรงรับจำนำ การออกใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ การเข้าควบคุมโรงรับจำนำ การสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้า 
มาให้ถ้อยคำหรือแสดงเอกสาร และรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้จัดการที่เป็นนิติบุคคล 
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ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบกิจการโรงรับจำนำดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้จำนำ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. พระราชบัญญัติ 
โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 
2. กฎกระทรวง ฉบับ
ที ่ 1 (พ.ศ. 2506)          
ออกตามคว าม ใน
พระราชบัญญัติโรง
รับจำนำ พ.ศ. 2505 
3. ประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื ่อง แต่งตั้ง 
เจ ้าพนักงานผู ้ออก
ใบอน ุญาตและเจ้า
พนักงานตรวจโรงรับ
จำนำตามพระราช 
บัญญัติโรงรับจำนำ 
พ.ศ. 2505 ลงวันที่ 
4 ม.ค. 2548 

เจ้าพนักงานผู ้ออก
ใบอนุญาต 

อำนาจของเจ้าพนักงานออกใบอนุญาต 
มีดังนี้ 

1. การยื่นคำขอใบอนุญาตตั้งโรงรับ
จำนำ (ตามแบบ จ.1) โดยผู ้ประสงค์ 
จะขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำในท้องที่ 
ที่คณะกรรมการควบคุมโรงร ับจำนำ
อนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำ ให้ยื่นคำขอต่อ
เจ้าพนักงานผู ้ออกใบอนุญาต ภายใน
ระยะ เวลาท ี ่ เ จ ้ าพน ั กงานผ ู ้ ออก
ใบอนุญาตประกาศให้ยื่นคำขออนุญาต
ซึ่งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน (ตามข้อ 1 แห่ง
กฎกระทรวง ฉบับที ่ 1 (พ.ศ. 2506) 
ออกตามความใน พระราชบัญญัติ โรงรับ
จำนำ พ.ศ. 2505 

2. ก า ร อ อ ก ใ บ อ น ุ ญ า ต เ มื่ อ
คณะกรรมการควบคุมโรงร ับจำนำได้
พิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ขออนุญาตตั้ง
โรงรับจำนำ (มาตรา 10) 

3. การเข้าควบคุมโรงรับจำนำ ใน
กรณีไม่มีผู ้ขอเป็นผู ้รับจำนำแทนผู ้รับ
จำนำที่ตายจนล่วงเลยกำหนดสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ผู ้ร ับจำนำตาย หรือมีผู ้ขอ
เป็นผู้รับจำนำแทน แต่ไม่ได้รับอนุญาต 
หรือมีทายาทอื ่นคัดค้านและไม่อาจ 
ตกลงกันได้ ให้เลิกกิจการโรงรับจำนำ 
และให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเข้า
ควบคุมโรงรับจำนำ (มาตรา ๓๖) 

4. การส ั ่ ง ให ้ ผ ู ้ ร ั บ จ ำนำ  หรื อ
กรรมการผู ้จัดการ และพนักงานของ
ผู้รับจำนำ ซึ่งเป็นนิติบุคคลมาให้ถ้อยคำ

ที่ทำการ
ปกครอง
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

หรือแสดงสมุดบัญชีเอกสาร และสิ่งอ่ืน
อันเกี่ยวกับกิจการโรงรับจำนำ (มาตรา 
38) 

5. การรับแจ้งกรณีผู้รับจำนำเป็นนิติ
บ ุคคล เปล ี ่ยนแปลงกรรมการหรือ
ผู้จัดการ (มาตรา ๑๕) 

ข้อพึงระวัง 
1) เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ดำเนินการ

ประกาศจังหวัดเพื่อให้ผู้สนใจตั้งโรงรับจำนำมายื่นคำขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ต้องปิดประกาศ
ดังกล่าวให้เห็นโดยเปิดเผยและแลเห็นได้โดยง่าย ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด และที่ทำการปกครอง
อำเภอในพื้นที่จังหวัดทุกแห่ง (ตามข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕) 

2) เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ได้รับคำขอ
อนุญาตตั ้งโรงรับจำนำ ต้องตรวจสอบสวนคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต รวมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบคำขอให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำและคู่มือสำหรับประชาชน 
(ตามข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ 
พ.ศ. ๒๕๐๕) 

3) กรณีผู้ยื ่นคำขอตั ้งโรงรับจำนำขออนุญาตขยายระยะเวลาก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงอาคารที่ใช้ตั ้งโรงรับจำนำ ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต  
รับคำขอดังกล่าว และร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบการขอตั้งโรงรับจำนำ ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและตรวจสอบอาคารที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงรับจำนำ และส่งคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและอาคารที่ใช้เป็นที่ตั ้งโรงรับจำนำ และภาพถ่ายที่ใช้เป็นที่ตั ้งโรงรับจำนำ 
พร ้อมทั ้งความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำเพื ่อพิจารณา (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 0307.10/ว 2535 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564) 

4) กรณีผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงรับจำนำ ยื่นคำขอปรับลดหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ตั้งโรงรับจำนำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต รับคำขอดังกล่าว 
และร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบการขออนุญาตตั ้งโรงรับจำนำ ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและอาคารที่ใช้เป็นที่ตั้งโรงรับจำนำ โดยให้ตรวจสอบเกี่ยวกับผลกระทบต่อโครงสร้าง
อาคารที่ตั้งโรงรับจำนำ ผลกระทบต่อที่เก็บทรัพย์จำนำ และผลกระทบต่อการประกอบกิจการของ  
โรงรับจำนำ รวมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าพ้ืนที่ในส่วนที่ขอปรับลดหรือขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยัง
อยู่ในบริเวณโรงรับจำนำ โดยมีการประกอบธุรกิจซึ่งไม่เกี่ยวกับการรับจำนำหรือการขายทรัพย์จำนำ  
ที ่หลุดเป็นสิทธิแล้วในบรเวณดังกล่าว อันมีเจตนาหลีกเลี ่ยงไม่ปฏิบัต ิตาม มาตรา 18 (5)  
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แห่งพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505 หรือไม่ และส่งคำขอพร้อมทั้งเอกสารการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและอาคารที่จะใช้เป็นที่ตั้งโรงรับจำนำ และเอกสารเปรียบเทียบแบบแปลนอาคาร พร้อม
ทั้งความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำเพ่ือพิจารณา (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ 0307.10/ว 2535 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564) 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 4 สำนักการสอบสวนและนิติการ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9643 

8. ประเด็น อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการอนุญาตและลงนามในใบอนุญาต ต่างๆ  
ในฐานะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนท้องที่ประจำจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

8.1 ประเด็น การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน
ส่วนบุคคล (แบบ ป.3) 

การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล 
(แบบ ป.3) เป็นอำนาจของนายอำเภอในฐานะนายทะเบียนท้องที่ แต่ในกรณีนายอำเภอไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้และประชาชนมาติดต่อราชการในเรื่องสำคัญและมีเงื่อนไขเวลากำหนดไว้เกี่ยวกับ
ทะเบียนอาวุธปืน รวมทั้งการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ  
ป.3) จึงให้อำเภอท้องที่ที่รับเรื่องตรวจสอบคุณสมบัติ ตลอดจนหลักฐานและความเห็นส่งเรื่องให้
จังหวัดเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งการอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตในฐานะที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนท้องที่ประจำจังหวัด 

8.2 ประเด็น การต่อใบอนุญาตให้ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ มี หรือ
จำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า (แบบ ป.5) 

บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว และประสงค์จะดำเนินการตามใบอนุญาตในปี
ต่อไป ให้ยื่นคำร้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพ่ือให้นายทะเบียนท้องที่พิจารณาโดยพิจารณา
จากความประพฤติและพฤติการณ์ระหว่างผู้ประกอบการค้าด้วยกันในทำนองการผูกขาดการค้า
หรือไม่ ในเขตจังหวัดอ่ืนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติให้นายทะเบียนท้องที่ต่ออายุใบอนุญาตให้
ทำประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ มี หรือจำหน่ายอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า 
(แบบ ป.5) 

8.3 ประเด็น การออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธ
ปืน มีอาวุธปืนติดตัวไปได้ (แบบ ป.12) 

การพิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธ
ปืน มีอาวุธปืนติดตัวไปได้ (แบบ ป.12) ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะเจ้าพนักงานเฉพาะภายใน
เขตจังหวัดของตน และเฉพาะผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น โดยผู้ขออนุญาตยื่นคำขอต่อนายทะเบียน
ท้องที่ที่มีภูมิลำเนาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน ส่งเรื่องให้จังหวัดพิจารณาเมื่อจังหวัด
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวข้องแล้ว ก็เสนอต่อคณะกรรมการที่ผู ้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
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พิจารณา (ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0302/ว 1777 ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2523)  
และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาตภายในเขตจังหวัด (แบบ ป.12) และแจ้งให้ผู ้ขอ
อนุญาตทราบ 

8.4 ประเด็น การย้ายสถานที่ของผู้มีใบอนุญาตให้ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยน
ลักษณะ มี หรือจำหน่ายอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า (แบบ ป.5) 

การพิจารณา ผู ้ซ ึ ่งได้ร ับใบอนุญาตให้ซ ่อมแซม เปลี ่ยนลักษณะหรือมี  
และจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้น จะทำการเช่นว่านี้ได้แต่เฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว้
ในใบอนุญาต และเมื่อจะย้ายสถานที่ทำการจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนท้องที่
เสียก่อนซึ่งหากย้ายสถานที่ดังกล่าวภายในเขตจังหวัดเดียวกันเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
1. พระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนปืนฯ 
พ.ศ. 2490 มาตรา 8, 
และประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื ่องแต่งตั้ง
นายทะเบียนฯ  
2. คำสั่ งกระทรวง 
มหาดไทย ที่ 15/2548 
เร ื ่องการมอบอำนาจฯ  
ลงวันที ่ 27 มกราคม 
2548 
3. พระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืนฯ พ.ศ.  2490 
มาตรา 22 
4. พระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืนฯ พ.ศ.  2490 
มาตรา 35 
 
 

-  นายทะเบ ียน
จังหวัด 
 
 
 
 
- นายทะ เบ ี ย น
จังหวัด 
 
 
 
- เจ้าพนักงาน 
 
 
 
- นายทะ เบ ี ย น
จังหวัด 
 

- ออกใบอนุญาตให้ซื ้ออาวุธปืน
หรือเครื ่องกระสุนปืนส่วนบุคคล               
(แบบ ป.3) 
 
 
 
- การต่อใบอนุญาตให้ทำ ประกอบ 
ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ มี หรือ
จำหน ่ายอาว ุธป ืน หร ือเคร ื ่อง
กระสุนปืนสำหรับการค้า (แบบ ป.5) 
 
- การออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่
ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน 
มีอาวุธปืนติดตัวไปได้ (แบบ ป.12) 
 
- การย้ายสถานที่ของผู้มีใบอนุญาต
ให้ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยน
ลักษณะ มี หรือจำหน่ายอาวุธปืน 
หร ือเคร ื ่องกระส ุนป ืนสำหรับ
การค้า (แบบ ป.5) 

- ที่ทำการ
ปกครองอำเภอ 
และท่ีทำการ
ปกครองจังหวัด 
 
 
- ที่ทำการ
ปกครองอำเภอ 
และท่ีทำการ
ปกครองจังหวัด 
 
- ที่ทำการ
ปกครองอำเภอ 
และท่ีทำการ
ปกครองจังหวัด 
- ที่ทำการ
ปกครองอำเภอ 
และท่ีทำการ
ปกครองจังหวัด 
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ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง  
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 1 สำนักการสอบสวนและนิติการ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9590 

9. ประเด็น การจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู ่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง  
พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงของหมู่บ้านทั ้งด้านการรักษา 
ความปลอดภัย เศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง  เพื ่อให้การพัฒนาต่าง ๆ เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง ปรับปรุงกองกำลังประชาชนให้มีประสิทธิภาพ  เร่งเร้าจิตสำนึกของราษฎรใน
พื้นที่ที่ถูกแทรกแซง เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในการพัฒนาหมู่บ้าน และการป้องกันตนเองตาม
สภาพของการรวมตัวของราษฎรในหมู่บ้าน  ทั้งนี้ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ โดยในระดับพื้นที่จังหวัดมีผู ้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ สั ่งอนุมัติ  
อนุญาต และการอำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางการ
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
1. พระราชบัญญัติ
จ ัดระเบ ียบบร ิหาร
หมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป ้องก ันตนเอง 
พ.ศ. 2522 

มาตรา ๑๑ วรรคสอง 
เมื่อราษฎรส่วนมาก
เลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
ผ ู ้ใดเป็นกรรมการ
กลาง และเป็นผู ้มี
คุณสมบัติและไม่อยู่
ในลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๐ แล้ว 
ให ้ถ ือว ่าผ ู ้น ั ้นเป็น
ก ร ร ม ก า ร ก ล า ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้
นายอำเภอรายงานไปยัง
ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหวัด 
เพ่ื ออ อ ก ห น ั ง สื อ
สำคัญตามแบบท้าย
ระเบียบกระทรวง 

ออกหนังสือสำคัญให้
คณะกรรมการกลาง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ทำการ
ปกครองจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

459 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางการ
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
มหาดไทยไว ้ เป็น
หลักฐาน 
มาตรา ๒๓ เมื ่อมี
ป ั ญ ห า โ ต ้ เ ถ ี ย ง
เกี่ยวกับการประชุม
ซึ่งมิได้กำหนดไว้ใน
หมวดนี้ ให้ประธาน
คณะกรรมการกลาง
นำข้อโต้เถียงที่เกิดขึ้น
เสนอต่อนายอำเภอ คำ
วินิจฉัยของนายอำเภอ
ให้ใช้บังคับได้เฉพาะ
การประชุมคราวนั้น 
และให้นายอำเภอ
รายงานพฤติการณ์
ด ั ง กล ่ า วน ี ้ ไ ปยั ง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เ พ่ื อ ร า ย ง า น ใ ห้
กระทรวงมหาดไทย
ทราบ 
ม า ต ร า  ๒ ๘  ใ ห้
น า ย อ ำ เ ภ อ เ ป็ น 
ผู ้ควบคุมการปฏิบัติ
ห น้ า ที่ ข อ ง ค ณ ะ 
กรรมการกลางให้
เป ็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและมี
อำนาจสั่ งให ้ ระงั บ 
การดำเน ินการใด  ๆ 
ซึ ่งเห็นว่าเป็นผลเสีย
หายแก ่ท ้ องที่ หรื อ

 
 
รับรายงานจากนายอำเภอกรณีที่
รายงานพฤติการณ์ปัญหาโต้เถียง 
เ กี่ ย ว ก ั บ ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ข อ ง
คณะกรรมการกลางไปยังผ ู ้ว่า
ราชการจังหวัด เพื่อรายงานให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วินิจฉัยชี้ขาดคำอุทธรณ์กรณีที่
นายอำเภอรายงานการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการกลางที่
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่ทำการ
ปกครองจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการ
ปกครองจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

460 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางการ
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
ราชการ แต ่ถ ้าคณะ 
กรรมการกลางไม่เห็น
ด้วยอาจอุทธรณ์ไปยัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดให้
วินิจฉัยชี้ขาดได ้
มาตรา ๒๙ คณะ 
กรรมการกลางหรือ
คณะกรรมการฝ่าย
ใดดำเนินการหรือมี
พฤติการณ์ที่จะเป็น
ก า ร เ ส ี ย ห า ย แก่
ท้องที ่หรือราชการ 
เมื่อได้ทำการสอบสวน
แล้วปรากฏว่าเป็น
ความจร ิง ให ้ผ ู ้ว่า
ราชการจ ังหว ัดมี
อำนาจสั ่งย ุบคณะ 
กรรมการกลางหรือ
คณะกรรมการฝ่าย
นั้นได ้

 
 
 
 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่ง
ย ุบคณะกรรมการกลางหรือ
คณะกรรมการฝ่ายของหมู่บ้าน 
อพป. ได้ เมื่อดำเนินการหรือมี
พฤติการณ์ที่จะเป็นการเสียหาย
แก่ราชการ 

 
 
 
 
 
ที่ทำการ
ปกครองจังหวัด 
 

2. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว ่ าด ้ ว ย
ว ิธ ีการงบประมาณ
และกา รคล ั ง ขอ ง
หมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง  
พ.ศ. 2521 

ข ้อ 27 หากมีกรณี
พ ิ เศษสมควรยกเว้น 
การปฏิบัติตามระเบียบ
นี ้  ให ้คณะกรรมการ
กลางหมู่ บ ้ านเสนอ
เหต ุผลความจำเป็น
ผ ่านนายอำเภอและ
ผู ้ว ่าราชการจ ังหวัด 
ตามลำดั บเ พ่ื อขอ
อนุมัติปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

พิจารณาเหตุผลความจำเป็นของ
คณะกรรมการกลางหมู ่บ ้าน กรณี 
ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ 
เพ่ือขออนุมัติปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ที่ทำการ
ปกครองจังหวัด 
 



 

461 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางการ
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
3. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว ่ าด ้ ว ย
แบบหนังส ือสำคัญ
กรรมการกลางผู ้ทรง 
คุณวุฒิ พ.ศ. 2525 
 
 
 
 
 

ข้อ 3 กำหนดให้ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ออก
หนังสือสำคัญ ให้แก่
ค ณ ะก ร ร ม ก ล า ง
ผ ู ้ทรงค ุณว ุฒ ิจาก
ราษฎรในหมู่บ้านตาม
มาตรา 11 วรรคสอง 
แห่ง พระราชบัญญัติ
จ ัดระเบ ียบบริหาร
หมู่บ้านอาสาพัฒนา
และป ้องก ันตนเอง 
พ.ศ. 2522 

ออกหนังสือสำคัญโดยลงนาม
และประทับตราประจำตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่ราษฎร
ในหมู่บ้าน อพป. ที่ได้รับเลือก
เป็นกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ที่ทำการ
ปกครองจังหวัด 
 

4. ข้อปฏิบัติว ่าด้วย
การเบ ิกจ ่าย การเก็บ
รักษา และการจำหน่าย
อาว ุธป ืน และเคร ื ่อง
กระสุนปืนที่ใช้สำหรับ
หม ู ่บ ้านอาสาพัฒนา 
และป ้ องก ั นตนเอง  
พ.ศ. 2524 

ข้อ 6 ให้ผู ้ว ่าราชการ
จังหวัด เบิกอาวุธปืน
และเครื ่องกระสุนปืน 
จากกรมการปกครอง
ตามแผน การแจกจ่าย
ที ่กำหนด เพื ่อจ่ายให้
ตามโครงการอาสา
พ ัฒนาและป ้องกัน
ตนเอง ผ ู ้ว ่าราชการ
จังหวัด อาจระงับหรือ
เปล ี ่ ยนแปลงการ
แจกจ่ายอาวุธปืนและ
เครื ่องกระสุนปืนจาก
หมู ่บ ้านอาสาพัฒนา
และป้องกันตนเอง โดย
รายงานผ่านกระทรวง 
มหาดไทย เพื่อเปลี่ยน 
แปลงแผนการแจกจ่าย
หรือทะเบียนอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืน 

แจกจ่ายอาว ุธป ืนและเคร ื ่อง
กระส ุนป ืนตามแผนกรมการ
ปกครอง และอาจระง ับหรือ
เปลี่ยนแปลงการแจกจ่ายอาวุธ
ปืนและเครื ่องกระสุนปืนจาก
หมู ่บ้าน อพป. โดยรายงานผ่าน
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย เ พ่ื อ
เปลี่ยนแปลงแผนฯ เสนอต่อกอง
อำนวยการร ักษาความม ั ่นคง
ภายในทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ทำการ
ปกครองจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

462 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางการ
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
โดยเสนอขอเปล ี ่ยน 
แปลงแผนการแจกจ่าย
ต ่ อกองอำนวยการ
ร ั กษาความมั่ นคง
ภายในทุกครั้ง 

ข้อ 20 ให้นายอำเภอ
รายงานขอจำหน ่าย
อาวุธปืนและเครื่องขอ
จำหน่ายอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนไปยัง
ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหวัด
ภายในสามสิบวัน นับ
จากวันที ่ได้ร ับทราบ
การชำรุดหรือสูญหาย 
หรือมีการปะทะหรือ
ต ่อส ู ้ เน ื ่ องจากการ
ปฏิบัติหน้าที ่และให้
จ ั งหว ั ดรายงานขอ
จำหน่ายอาวุธปืนไปยัง
กระทรวงมหาดไทย
ภายในสามสิบวันนับ
จากวันที่ได้รับรายงาน
จากอำเภอ 

ข้อ 21 การขอจำหน่าย
เครื ่องกระสุนปืน ให้
อนุโลมปฏิบัติตามข้อ 
19 และข้อ 20 โดยให้
เป ็นอำนาจของผู ้ว่า
ราชการจ ังหวัดที ่จะ
พิจารณาอนุมัติ แล้ว
รายงานให ้กระทรวง 
มหาดไทยทราบ 

 
 
 
 
 

รายงานการจำหน่ายอาวุธปืน  
ที่ชำรุดหรือสูญหายหรือมีการ
ปะทะหรือต่อสู ้ เน ื ่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ไปยังกระทรวงมหาดไทย 
ภายใน 30 ว ัน น ับจากว ันที่
ได้รับรายงานจากอำเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติการจำหน่ายเครื่องกระสุน
ปืนเนื่องจากสาเหตุเสื่อมสภาพ
ออกจากบัญชีคุม กรณีอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติเครื่องกระสุนปืน
รายงานให้กระทรวงมหาดไทย
ทราบ 
 

 

 
 
 
 
 

ที่ทำการ
ปกครองจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ทำการ
ปกครองจังหวัด 
 
 
 
 
 
 



 

463 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางการ
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
ข ้อ 22 การทำลาย
เครื่องกระสุนปืนที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติ
จำหน่ายออกจากบัญชี
ค ุมเน ื ่องจากสาเหตุ
เสื ่อมสภาพให้จังหวัด
ตั้งคณะกรรมการคณะ
หนึ่งประกอบด้วยปลัด
จังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ นายอำเภอ 
รองผ ู ้ กำก ั บการ
ตำรวจภูธรจังหวัด และ
ผู ้เชี ่ยวชาญด้านวัตถุ
ระเบ ิดเป็นกรรมการ 
โดยมีป้องกันจังหวัด
เป ็ นกรรมการและ
เลขานุการ มีหน้าที่ใน
การควบค ุ มและ
ดำเน ิ นการทำลาย
เคร ื ่องกระส ุนป ืนที่
เสื่อมสภาพโดยแจ้งให้
กระทรวงมหาดไทย
ทราบล่วงหน้าก่อนการ
ทำลาย 30 วัน เพื่อส่ง
ผู ้แทนไปเป็นพยานใน
การทำลาย 

ข้อ 26 ขั ้นตอนการ
ปฏิบ ัต ิ เม ื ่อจ ังหวัด
ได้รับมอบอาวุธปืนและ
เคร ื ่ องกระส ุ นปื น 
ดำเนินการ ดังนี้ 
    ก. ระดับจังหวัด 

แต่งต ั ้งคณะกรรมการทำลาย
เครื่องกระสุนปืนที่ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติจำหน่ายออกจาก
บัญชีคุมเนื่องจากสาเหตุเสื่อมสภาพ 
โดยแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งการรับมอบอาวุธปืนและ
เคร ื ่องกระสุนป ืนให ้กรมการ
ปกครองทราบ 

ที่ทำการ
ปกครองจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ทำการ
ปกครองจังหวัด 
 



 

464 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางการ
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
       (1) ลงทะเบียนคุม
ในบัญชีแบบ  
ป.อพป. 1 และ  
ป.อพป. 2 
        (2) ตอบรับไปยัง
กรมการปกครอง 
        (3) ฝากเก็บรักษา
อาว ุธป ืนและเคร ื ่อง
กระสุนปืน 
        (4) แจ้งอำเภอรับ
อาว ุธป ืนและเคร ื ่อง
กระสุนปืนจากจังหวัด 

ข้อพึงระวัง 
1. จังหวัดต้องรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบตามข้อ 6 แห่งข้อปฏิบัติว่า

ด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับ
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2524 

2. อาวุธปืนที่ชำรุดเสียหาย จังหวัดหรืออำเภอ ให้ดำเนินการขออนุมัติซ่อม 
ตามข้อ 19, 23 หรือข้อ 24 แห่งข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธ
ปืนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2524 

3. จังหวัดต้องรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบตามข้อ 21 แห่งข้อปฏิบัติ
ว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับ
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2524 

4. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดของฝ่ายทหารหรือตำรวจ ให้หมายถึงฝ่ายทหาร
หรือตำรวจที่มีที่ตั้งในเขตจังหวัดเท่านั้น ตามข้อ 22 แห่งข้อปฏิบัติว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา 
และการจำหน่ายอาวุธปืนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง พ.ศ. 2524 

5. จังหวัดต้องจัดทำบัญชีรับ จ่าย และจำหน่ายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ 
เพ่ือเป็นหลักฐานการชำรุด สูญหาย ให้เป็นปัจจุบัน สะดวกแก่การตรวจสอบ ตามข้อ 26 แห่งข้อปฏิบัติ
ว่าด้วยการเบิกจ่าย การเก็บรักษา และการจำหน่ายอาวุธปืนอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ใช้สำหรับ
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2524 
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หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนกิจการมวลชน สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง 
เบอร์ติดต่อ : 0 2226 5557 

10. ประเด็น การให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทย และอาศัยอยู่มานานตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 อนุมัติหลักเกณฑ์ในการ

กำหนดสถานะบุคคลกลุ่มเป้าหมาย 4 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทที่อพยพเข้ามาในประเทศและอาศัย
อยู่เป็นเวลานาน (อพยพเข้ามาก่อนวันที่ 18 มกราคม 2538) 2. ประเภทกลุ่มเด็กและบุคคลทั้งที่
เรียนอยู ่ในสถานศึกษาและจบการศึกษา 3. ประเภทบุคคลไร้รากเหง้า 4. ประเภทบุคคลที่ทำ
คุณประโยชน์แก่ประเทศ ซึ่งกระทรวง มหาดไทย ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้สถานะ 
คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และอาศัยอยู่
มานานตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ 26 กันยายน 2555  

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือ  การดำเนินการ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

1. พระราชบัญญัติ 
คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
2. มติคณะรัฐมนตรี
เมื ่อวันที ่ 7 ธันวาคม 
2 5 5 3  อ นุ มั ติ
หล ักเกณฑ์ ในการ
กำหนดสถานะบุคคล 
3. ประกาศกระทรวง 
มหาดไทย เรื ่อง ให้
สถานะคนต่างด้าว
เข ้าเม ืองโดยชอบ
ด ้ วยกฎหมายแก่
บุคคลที ่อพยพเข้า
มาในราชอาณาจักร
ไทยและอาศัยอยู่มา
นานตามพระราช 
บัญญัติคนเข้าเมือง 
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการ
พิจารณา ให้สัญชาติ
ไทยและให้สถานะ
คนต่างด้าวเข้าเมือง
โดยชอบ ด้วยกฎหมาย
แก ่ ชนกล ุ ่ มน ้ อ ย
ระดับจังหวัด 

พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้
ยื ่นคำร้องขอมีสถานะคนต่าง
ด ้าวเข ้าเม ืองโดยชอบด้วย
กฎหมายในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการพิจารณาให้
สัญชาติไทยและให้สถานะคน
ต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยระดับ
จังหวัด 

ที่ ทำการปกครอง
อำเภอ 
ที่ ทำการปกครอง
จังหวัด 
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 หมายเหตุ : คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 อนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนด
สถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู ่มานานตามที่ สำนักงานสภาความมั ่นคง
แห่งชาติเสนอ โดยมีสาระสำคัญให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
การกำหนดสถานะสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขบางประการ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง 
เบอร์ติดต่อ :  0 2223 6740 

หมายเหตุ : คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 26 มกราคม 2564 อนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนด
สถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู ่มานานตามที่สำนักงานสภาความมั ่นคง
แห่งชาติเสนอ โดยมีสาระสำคัญให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
การกำหนดสถานะสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขบางประการ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

11. ประเด็น การอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อ
เข้าเรียนในสถานศึกษา 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
คณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 5 กรกฎาคม 2548 เห็นชอบแนวทางปฏิบั ติการจัด

การศึกษาแก่บุคคลที ่ไม ่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่ม ีส ัญชาติไทย โดยกำหนดให้
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาตและอำนวยความสะดวกให้เด็กและเยาวชนที่มีข้อกำหนด 
ระเบียบปฏิบัติหรือมีกฎหมายควบคุมเฉพาะให้จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย สามารถเดินทางไปศึกษาได้เป็น
ระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาระดับนั้นโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นครั้งคราว ยกเว้นผู้หนีภัยการสู้รบ 
โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัต ิคนเข ้าเม ือง พ.ศ. 2522 ออกระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราว 
เพ่ือเข้าเรียนในสถานศึกษา ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความ

รับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย 
ว ่าด ้วยการอนุญาตให้
บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ออกนอกเขตควบคุมเป็น

กรณีคนต่างด้าว
ตามระเบ ียบฯ 
จะขออน ุ ญาต
ออก น อ ก เ ข ต
จังหวัดเพื ่อเข้า

พิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าว
ออกนอกเขตจังหวัดเพื ่อเข้า
เรียนในสถานศึกษา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
อนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติ

ที่ทำการปกครอง
อำเภอ 
ที่ทำการปกครอง
จังหวัด 

 



 

467 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความ

รับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
การชั่วคราวเพื่อเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 

เร ียนในสถาน 
ศึกษาจะต้องขอ
อนุญาตต่อผ ู ้ว่า
ราชการจังหวัด 

ไทยออกนอกเขตควบคุมเป็น
การช ั ่ วคราว เพื ่อเข ้าเร ียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2553 

ข้อพึงระวัง  
ในการอนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด ให้พิจารณาจากระยะเวลาที่ผู ้นั้น

ศึกษาตามหลักสูตร 
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

ส่วนประสานราชการ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง 
เบอร์ติดต่อ : 0 2223 6740 
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การบริหารการปกครองท้องที่  
ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน  
สำนักบริหารการปกครองท้องที่ 

1. ประเด็น การปกครองท้องที่ 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

การปกครองท้องที่เป็นหัวใจของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เนื่องจาก 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคประกอบด้วย 
จังหวัด และอำเภอ แต่ในพระราชบัญญัติล ักษณะปกครองท้องที ่ พระพุทธศักราช 2457  
ได้กำหนดให้ส่วนภูมิภาคครอบคลุมตั้งแต่ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ดังนั้นอำนาจของผู้ว่า
ราชการจังหวัดจึงมีครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดและทุกระดับ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ท้องที ่ พระพุทธศักราช 
2457 มาตรา 13 วรรค
ห้า 

- สั่งให้ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกมา
โดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมพ้น
จากตำแหน่ง 

อำเภอ/จังหวัด 

พ.ร.บ .ลักษณะปกครอง
ท้องที ่ พระพุทธศักราช 
2457 มาตรา 14 (2) 

- อน ุญาตให้ผ ู ้ ใหญ ่บ ้านให ้ลา
อ ุปสมบทหร ือบรรพชาตาม
ประเพณ ี
 

จังหวัด 
 

พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ท้องที ่ พระพุทธศักราช 
2457 มาตรา 17 ทวิ 

- ในหมู่บ้านใดมีผู ้ให ่บ้านฝ่าย
ร ักษาความสงบผู ้ว ่าราชการ
จังหวัดจะแต่งตั้งให้ผู ้ให ่บ้าน
ฝ่ายปกครองเป็นผู้ให ่บ้านฝ่าย
รักษาความสงบอีกตำแหน่งหน ่งก็ได้ 

อำเภอ/จังหวัด 

พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ท้องที ่ พระพุทธศักราช 
2457 มาตรา 19 วรรค
สอง 

- ในกรณีมีความจำเป็นไม่อาจจัดให้มี
การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ภายในสามสิบ
วันได้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจสั่ง
ให้ขยายเวลาออกไปได้เท่าที่จำเป็น 
และในระหว่างที่ยังมิได้มีการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ว่าราชการจังหวัด จะ
แต่งตั ้งผู ้ใหญ่บ้าน ในตำบลนั้นคน

อำเภอ/จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

หนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผญบ. หรือ
จะแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ 
เป็นผู้รักษาการผู้ใหญ่บ้าน จนกว่าจะ
มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ก็ได ้

พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ท้องที ่ พระพุทธศักราช 
2457 มาตรา 32 

- หากมีความจำเป็นไม่อาจจัดให้มีการ
เลือกกำนัน ภายในสี่สิบห้าวันได้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด มีอำนาจ สั่งให้ขยาย
เวลาออกไปได้เท่าที ่จำเป็น และใน
ระหว่างที่ยังมิได้มีการเลือกกำนัน
ผู้ว่าราชการจังหวัด จะแต่งตั้งบุคคลผู้
ม ีค ุณสมบ ัติ  และไม ่ม ีล ักษณะ
ต ้องห ้ามตามมาตรา ๑๒ เป ็นผู้
รักษาการกำนัน จนกว่าจะมีการเลือก
กำนันก็ได ้

อำเภอ/จังหวัด 

พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ท้องที ่ พระพุทธศักราช 
2457 มาตรา 19 วรรค
สอง 

- ในกรณีมีความจำเป็นไม่อาจจัดให้มี
การเลือกผู้ใหญ่บ้าน ภายในสามสิบ
วันได้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจสั่ง
ให้ขยายเวลาออกไปได้เท่าที่จำเป็น 
และในระหว่างที่ยังมิได้มีการเลือก
ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ว ่าราชการจังหวัดจะ
แต่งตั ้งผู ้ใหญ่บ้าน ในตำบลนั้นคน
หนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้าน
หรือจะแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
๑๒ เป ็นผ ู ้ร ักษาการผ ู ้ ใหญ่บ ้าน 
จนกว่าจะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านก็ได ้

อำเภอ/จังหวัด 

พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ท้องที ่ พระพุทธศักราช 
2457 มาตรา 31 (4) 

- สั ่งให้กำนันออกจากตำแหน่ง
เพราะพิจารณาเห็นว่าบกพร่อง
ในทางความประพฤติ  หรื อ
ความสามารถไม่พอแก่ตำแหน่ง 

อำเภอ/จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ท้องที ่ พระพุทธศักราช 
2457 มาตรา 44 

- ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง 
สารวัตรกำนัน 
 

อำเภอ/จังหวัด 

พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ท้องที ่ พระพุทธศักราช 
2457 มาตรา 46 

- แต่งตั้งแพทย์ประจำตำบล อำเภอ/จังหวัด 

พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ท้องที ่ พระพุทธศักราช 
2457 มาตรา 61 ทวิ 

- ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดม ีอำนาจ
ลงโทษกำน ันผ ู ้ ใหญ่บ ้านและ
แพทย์ประจำตำบลในทุกสถาน  

อำเภอ/จังหวัด 

พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ท้องที ่ พระพุทธศักราช 
2457 มาตรา 61 ตรี 

- ผู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดมีอำนาจ
ลงโทษผู ้ ใหญ่บ ้านฝ ่ายร ักษา
ความสงบและผู ้ใหญ่บ้านฝ่าย
ปกครองในทุกสถาน  

อำเภอ/จังหวัด 

พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ท้องที ่ พระพุทธศักราช 
2457 มาตรา 130 

- อนุญาตให้กรมการอำเภอแก้ไข
ตามที่คิดเห็นว่าดีกรณีกรมการ
อำเภอเห็นว่าการงานอย่างใดยัง
บกพร่อง 

จังหวัด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 36 

- ออกหนังสือสำคัญให้แก่ผู้ได้รับ
แต่งตั้งเป็นกำนัน 

จังหวัด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ 37 

- สั่งให้กำนันที่ได้รับเลือกมาโดย
ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมพ้นจาก
ตำแหน่ง 

อำเภอ/จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว ่ าด ้ วยการค ั ดเลื อก
ผู ้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕1   
ข้อ 87 

- ออกหนังสือสำคัญให้แก่ผู้ได้รับ
แต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน 

จังหวัด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว ่ าด ้ วยการค ั ดเล ื อก
ผู ้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕1   
ข้อ 88 

- สั่งให้ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับเลือกมา
โดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมพ้น
จากตำแหน่ง 
 

อำเภอ/จังหวัด 

ข้อพึงระวัง 
1. เร ื ่องว ิน ัยและโทษทางว ิน ัยของกำนัน ผ ู ้ ใหญ่บ ้าน ฯลฯ ย ังคงใช้

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ปรากฏตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ลับที่  
นร 1011/ล707  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลข
แดงท่ี อ.777/2561  

2. การดำเนินการทางวินัยกำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในกรณีถูกกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัย ไม่ร้ายแรง กระบวนการพิจารณาทางปกครองกรณีนี้ผู ้บังคับบัญชาจักต้องปฏิบัติ  
ตามหลักทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
ในการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
เพื่อให้ผู ้นั ้นได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแก้ข้อกล่าวหา ปรากฏตาม  
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.1174/2559   

3. การดำเนินการทางวินัยกำนัน ผู ้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในกรณีถูกกล่าวหา 
ว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จักต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกับกำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยผู้มีอำนาจคือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปรากฏตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0310.2/6212 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 

4. คณะกรรมการสอบสวนผู้ได้รับการแต่งตั้ง ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน
เป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ข้อ 3 โดยหากการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ไม่ถูกต้องแล้ว มีผลให้การสอบสวนเสียไปทั้งหมด ตามข้อ 34 แห่ง กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา 
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5. คณะกรรมการสอบสวนผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม และไม่
มีสภาพร้ายแรง อันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 
แห่งพระราชบัญญัติว ิธ ีปฏิบัต ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เช่น ผู ้ได้ร ับการแต่งตั ้งเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ไม่สมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรงอีก เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์
สาธารณะ หรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน 
ผู้นั้นได้ ตามมาตรา 18  แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 ปรากฏตามคำ
พิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.14/2561 และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
คดีหมายเลขแดงท่ี อ.795/2555  

6. การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที ่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
คณะกรรมการสอบสวนจักต้องแจ้งข้อกล่าวหาตามบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว.3) ให้เป็นไปตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
ข้อ 15 โดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐาน และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาเท่าที่มี ซึ่งการแจ้งเป็นฐานความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ชอบที่จัก ระบุองค์ประกอบความผิด
และวรรคของบทมาตราแห่งกฎหมายให้ถูกต้องสอดคล้องกับพยานหลักฐาน ที่มีให้ครบถ้วน  
โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา เมื่อดำเนินการ
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวน
ถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นคำ
ชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นคำชี้แจงภายในเวลาอัน
สมควรแต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคำเพิ่มเติมรวมทั้งนำสืบแก้ ข้อ
กล่าวหาด้วย ในกรณีที่ผู ้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการ
สอบสวนดำเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว อนึ่ง หากมีคำสั่ง
ลงโทษแล้วแต่ปรากฏว่ามิได้มีการให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการที่จะให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา
ก่อนออกคำสั่งลงโทษชอบที่จักดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของคำสั่งลงโทษ โดยจัดให้มีการรับ
ฟังและให้โอกาสคู่กรณีโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา 30 ประกอบมาตรา 41 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ปรากฏตามบันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่ 75/2549  

7. คำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง จักต้องระบุกรณีที่จัก
อุทธรณ์หรือโต้แย้งการยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้ง
ดังกล่าวไว้ด้วย ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักบริหารการปกครองท้องที ่ส่วนระบบการปกครองท้องที่ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2629 8308 - 14 

2. ประเด็น การใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

มาตรา 122 วรรคหนึ ่งแห่ง พระราชบัญญัติล ักษณะปกครองท ้องที่   
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ได้บัญญัติให้นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และ
สิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ อย่างไรก็ตาม มาตรา 122 วรรคสองได้กำหนดว่า 
นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีอำนาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินดังกล่าวเองได้ 
แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. พ.ร.บ.ลักษณะปกครอง 
ท้องที่ พระพุทธศักราช 
๒๔๕๗ (มาตรา 122) 
 
2. ระเบียบ มท. ว่าด้วย
ก า รดู แ ล ร ั กษ า แ ล ะ
คุ้มครองป้องกันที่ดินอัน
เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินสำหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(ข้อ 7) 

เป ็นผ ู ้ ให ้ คว าม
เห็นชอบในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

เห็นชอบให้บุคคลใช้ประโยชน์ใน
ที ่ด ินอันเป ็นสาธารณสมบัต ิของ
แผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 

สำนักงาน
ที่ดิน
จังหวัด/
สาขา 

ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักบริหารการปกครองท้องที ่ส่วนระบบการปกครองท้องที่ 
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒629 8308 – 14 
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3. ประเด็น การสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์ 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

เมื่อปรากฏปัญหาหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการบุกรุกท่ีหรือทางสาธารณประโยชน์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจแต่งตั้งผู ้มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานในการพิจารณาสั่งการหรือดำเนินการตามที่เห็นสมควรได้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ระเบ ียบกระทรวง 
มหาดไทย ว ่าด ้วย
การสอบสวนเกี่ยวกับ
การบุกรุกที่หรือทาง
สาธารณประโยชน์  
พ.ศ. ๒๕39 (ข้อ 5, 8) 

เป ็นผ ู ้ ส ั ่ งการหรื อ
ดำเนินการเกี ่ยวกับ
การบุกรุกที่หรือทาง
สาธารณประโยชน์ 

1. แต่งตั ้งผู ้มีอำนาจหน้าที ่ใน
การสอบสวน 
2. พิจารณาสั่งการหรือดำเนินการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

1. นายอำเภอ 
2. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักบริหารการปกครองท้องที่ ส่วนระบบการปกครองท้องที่ 
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒629 8308 – 14 

4. ประเด็น การควบคุมไม่ให้มีการก่อสร้างหรือปลูกปักสิ่งใด ๆ กีดขวางทางสัญจรของประชาชน
หรือในพืน้ทีท่ี่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
เมื่อปรากฏว่าในเขตเทศบาลใด มีการปลูกสร้างอาคารหรือปลูกปักสิ่งใด ๆ  

ลงในที่ดินหรือแม่น้ำลำคลอง  อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือเป็นที่ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน หรือรุกล้ำเข้าไปในที่ดังกล่าว ผู้ ว ่าราชการจังหวัด มีอำนาจออกคำสั ่งเป็นหนังสือแจ้ง 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรื้อถอนออกไปได้ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที ่ ๔๔ ลงวันที่ 
11 มกราคม 2502  
(ข้อ 1, 4) 

เป็นผู ้มีอำนาจออก
คำสั่ งให ้ รื้ อถอน
อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
ได้ 

1. ตรวจสอบสถานที่ตามรายงาน 
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
2. ถ้าเป็นการปลูกสร้างอาคาร
หรือสิ่งใด ๆ ในที่ดินหรือแม่น้ำลำ
คลองอย่างแน่ชัด ผวจ. มีอำนาจ

หน่ ว ย ง านที่ มี
หน้าที่ดูแล แล้วแต่
กรณี 
(กรณีที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของ
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กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ออกคำส ั ่ ง ให ้ เจ ้ าของหร ือผู้
ครอบครองรื้อถอนออกไปได้ 

แผ ่ นดิ นสำหรั บ 
พลเมืองใช้ร่วมกัน 
คื อ นายอำเภอ 
และ อปท.) 

ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง  
สำนักบริหารการปกครองท้องที ่ส่วนระบบการปกครองท้องที่ 
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒629 8308 – 14 

5. ประเด็น การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 
กำหนดให้ผู้ว่าราชการเมือง เมื่อได้อนุมัติของสมุหเทศาภิบาลแล้ว มีอำนาจที่จะกำหนดเขตหมู่บ้าน
และตำบลทั้งปวงในหัวเมือง และมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การ
จัดตั้งหมู่บ้านใหม่เป็น 2 กรณี คือ ชุมชนหนาแน่น และชุมชนห่างไกล โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีความ
รับผิดชอบในส่วนของการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นก่อนเสนอกรมการปกครองเพื่อขอ
อนุมัติจัดตั้งหมู่บ้านใหม่และเมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้วให้จัดทำประกาศจังหวัด 
เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้านต่อไป 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง 
ท้องที ่พระพุทธศักราช 
2457 มาตรา 6 
2. มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2539 
3. หนังสือกระทรวง 
ม ห า ด ไ ท ย  ที่  ม ท 
0310.1/ว 22302  
ลงวันที ่ 20พฤษภาคม 
2549 

ม ี อำนาจพ ิ จารณา
ก ลั่ น ก ร อ ง ต า ม
หล ักเกณฑ ์และให้
ความเห็นก่อนเสนอ
กรมปกครอง เพื ่อขอ
อนุมัติจัดตั้งหมู่บ้าน
ใหม ่
 

เมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวง มหาดไทย
แล้ว ให้จัดทำประกาศจังหวัด เรื ่องตั้ง
และกำหนดเขตหมู่บ้าน   

ที่ทำการปกครอง
จังหวัด  



 

476 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

3. หน ั งสื อกรมการ
ปกครอง ที่0310.1/ว 56 
ลงว ันท ี ่  2 มกราคม
2557 
 
 

ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักบริหารการปกครองท้องที ่ส่วนระบบการปกครองท้องที่ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2629 8308 - 14 ต่อ 516 

6. ประเด็น การเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

เมื่อมีการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามหนังสือ
กรมการปกครอง ที่ 0310.1/ว 56 ลงวันที่ 2 มกราคม 2557 แล้ว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีความ
รับผิดชอบในส่วนของการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบก่อนเสนอกรมการปกครอง  
เพ่ือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน 
หรือสถานที่ราชการอื ่น ๆ เมื ่อที ่ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบแล้วให้จัดทำประกาศจังหวัด เรื ่อง 
เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านต่อไป 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
1. หน ั งส ือกระทรวง 
ม ห า ด ไท ย  ที่  ม ท 
0205.3/ว 1266  
ลงว ันท ี ่  9 เมษายน 
2547 
2. หน ั งส ือกระทรวง 
ม ห า ด ไ ท ย  ที่  มท 
025.3/ว 411 ลงวันที่ 
6 กุมภาพันธ์ 2549 

พิจารณากลั ่นกรอง
ตามหลักเกณฑ์และให้
ความเห็นชอบก่อน
เสนอกรมการปกครอง
เพื ่อนำเข้าที ่ประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พ ิ จารณาการขอ
เปลี่ ยนแปลงชื่ อ
จ ังหวัด อำเภอ และ

เม ื ่ อได ้ ร ั บความเห ็ นชอบจาก
คณะกรรมการพ ิจารณาการขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และ
ตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการ
อื่น ๆ  แล้ว ให้จัดทำประกาศจังหวัด 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน 

ที ่ทำการปกครอง
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
3. หน ั งส ื อกรมการ
ปกครองที ่ 0310.1/ว 
56 ลงวันที่ 2 มกราคม
2557 
 

ตำบล หมู ่บ้าน หรือ
สถานที่ราชการอ่ืน ๆ  
 

ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง  
สำนักบริหารการปกครองท้องที่ ส่วนระบบการปกครองท้องที่ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2629 8308-14 ต่อ 516 

7. ประเด็น แนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขต
ตำบลในท้องที่อำเภอ ... จังหวัด ... 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอ ... จังหวัด ... เพื่อให้จังหวัดใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่ มท 0310.1/ว 3472 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 รวมถึงหนังสือ
กรมการปกครอง ที่ มท 0310.1/ว 5435 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

พ ร ะ ร า ช บ ั ญ ญ ั ติ
ล ั ก ษ ณ ะป ก ค ร อ ง
ท้องที ่พระพุทธศักราช 
2457  มาตรา  ๖  
ในการที ่จะกำหนด
เขตหมู่บ้านและตำบล
ทั้งปวงในหัวเมืองใด ให้
ผู ้ว ่าราชการเม ืองนั้น 
เม ื ่ อได ้อน ุม ัต ิของ
สมุหเทศาภิบาลแล้ว 
มีอำนาจที่จะกำหนดได้ 
และการที่จะกำหนด

ผู้ว่าราชการจังหวัด มี
อำนาจในการกำหนด
เขตหมู่บ้านและเขต
ตำบลตามเงื ่อนไขที่
กำหนดตาม พระราช 
บัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พระพุทธศักราช 
2457 รวมถึงอำนาจใน
การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
อันเกิดจากการกำหนด
เขตการปกครองด้วย 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด มีอำนาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติปัญหา
แนวเขตการปกครองและของจ ังหวัด 
รวมถึงการรับรองความถูกต้องในร่าง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร ื ่ อง  
การกำหนดเขตตำบลในท้องที ่อำเภอ ... 
จังหวัด ... และในแผนที่ภูมิประเทศมาตรา
ส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหารที่
ระบุค่าพิกัดตามคำบรรยายในร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทยฯ ข้างต้น 
 

จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

เขตอำเภอน ั ้นก ็ให้  
สมุหเทศาภิบาล มี
อำนาจที ่จะกำหนดได้ 
เมื ่อได้ร ับอนุมัติของ
เสนาบดี กระทรวง 
มหาดไทยแล้ว ฉะนั้น 
ส่วนมณฑลกรุงเทพฯ 
เสนาบด ีกระทรวง
นครบาลกำหนดได้
เด็ดขาด 

ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักบริหารการปกครองท้องที ่
เบอร์ติดต่อ : 0 2629 8308 - 14 ต่อ 308 - 9 
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การบริหารงานทะเบียน  
1. ประเด็น การบริหารการทะเบียน 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุม  

การปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตจังหวัด และมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัด
เพ่ือปฏิบัติราชการแทนได้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ               
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่งการ/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

พระราชบั ญญั ติ  
การทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2534 

นายทะเบียนจังหวดั ผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียน
จังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการ
ปฏ ิบ ัต ิงานการทะเบ ียนราษฎรในเขต
จังหวัด และมีอำนาจในการแต่งตั้งผู ้ช่วย
นายทะเบียนจังหวัด 

สำนักทะเบียน
จังหวัด 

พระราชบั ญญั ติ  
การทะเบ ียนราษฎร 
พ.ศ. 2534 

นายทะเบียนจังหวดั ผ ู ้ ว ่ าราชการจ ั งหว ัด ในฐานะนาย
ทะเบ ียนจ ังหว ัด ม ีหน ้าท ี ่ ในการตรวจ
พิจารณาคุณสมบัติการขอมีสัญชาติไทย 
และการตรวจสอบคุณสมบัต ิของผ ู ้ขอ
สัญชาติไทยตามมาตรา 19/2 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 
พ . ศ .  2534  ซึ่ ง แ ก ้ ไ ข เพิ่ ม เ ต ิ ม โ ดย
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 หากเห็นว่าผู้ขอไม่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 19/2 วรรคสอง ให้แจ้งเป็น
หน ั งส ื อ ให ้นายทะ เบ ี ยนอำ เภอหรื อ 
นายทะเบียนท้องถิ ่น ตรวจสอบ ชี ้แจง
ข้อเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐาน
เพิ ่มเติม หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าผ ู ้ขอ 
มีคุณสมบัติตามมาตรา 19/2 วรรคสอง ให้
รวบรวมคำร ้องและหล ักฐานของผ ู ้ขอ 
มีสัญชาติไทยส่งให้สำนักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง 

สำนักทะเบียน
จังหวัด 

พระราชบ ัญญ ัติ  
การทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2534 

นายทะเบียนจังหวัด ผ ู ้ ว ่ าราชการจ ั งหว ัด ในฐานะนาย
ทะเบียนจังหวัด มีหน้าที่ในการตรวจ คัด
หรือรับรองสำเนารายการเอกสารทะเบียน
ราษฎร อาทิ สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนคน
เกิด ทะเบียนคนตาย และทะเบียนประวัติ

สำนัก
ทะเบียน
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ               
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่งการ/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

ราษฎร ตามมาตรา 6 และ ตามมาตรา 12 
แห่ง พ.ร.บ. การทะเบ ียนราษฎร พ.ศ. 
2534 

พระราชบ ัญญ ัติ  
การทะเบียนราษฎร 
พ.ศ. 2534 

นายทะเบียนจังหวัด ผู ้ว ่าราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียน
จังหวัดมีหน้าที ่ในการพิจารณาอุทธรณ์
คำสั่งของนายทะเบียนกรณีที่นายทะเบียน
อำเภอ/ท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์
ของคู ่กรณีและเสนอความเห็นมายังนาย
ทะเบียนจังหวัด ซึ่งเป็นการดำเนินการตาม
มาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ. การทะเบ ียน
ราษฎร พ.ศ. 2534 

สำนัก
ทะเบียน
จังหวัด 

ข้อพึงระวัง  
1. การออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัด รวมทั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

งานทะเบียนของสำนักทะเบียนจังหวัด ให้กำหนดตัวบุคคลและขอบเขตอำนาจ รวมทั้งมอบหมาย
ภารกิจให้ชัดเจน  

2. การพิจารณาคัดกรอง และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทยตาม
มาตรา 19/2 วรรคสอง ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี ่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติ และเอกสารของผู้ขอมีสัญชาติไทยฯ ภายในระยะเวลาที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด ก่อนส่ง
คำร้องและหลักฐาน ให้สำนักทะเบียนกลาง 

3. การพิจารณาความเป็นผู้มีส่วนได้เสียของผู้ที่ขอคัดสำเนาเอกสารทะเบียน
ราษฎรว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามเอกสารทะเบียนราษฎรที่ขอคัดจริงหรือไม่  

4. การพิจารณาอุทธรณ์ของนายทะเบียนจังหวัด ให้ปฏิบัติตามระยะเวลา  
ที่กฎหมายกำหนด  

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนการทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
เบอร์ติดต่อ : 0 2791 7312 - 16 
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2. ประเดน็ การขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 อนุมัติหลักเกณฑ์การได้

สัญชาติไทยสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และบุคคลไร้สัญชาติที่เกิดในราชอาณาจักร โดยให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งให้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ให้กับบุตรของคน
ต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย  

กลุ่มบุคคลเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย 
กลุ่มที่ 1 บุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีเงื ่อนไขว่าบิดาหรือ

มารดาเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 15 ปีนับถึงวันที่บุตรยื่นคำขอมีสัญชาติไทย และจะต้องมีทะเบียนประวัติที ่ทาง
ราชการได้จัดทำให้ไว้แล้ว (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดให้มีการจัดทำทะเบียน
ประวัติชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยจะต้องเข้ามาอยู่ในประเทศ
ไทยภายในวันที่ 30 กันยายน 2542) 

กลุ่มที่ 2 คนที่เกิดในประเทศไทยโดยบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวอ่ืนที่ไม่ใช่
ชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเรียนต่อเนื่องในประเทศไทยจนจบการศึกษาไม่
ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย แต่ถ้าจบการศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศ 
จะต้องเป็นกรณีได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ ส่วนเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่จบปริญญา
ตรีแต่มีความจำเป็นต้องได้สัญชาติไทย กรณีนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการการะทรวง
มหาดไทยก่อน จึงจะขอสัญชาติไทยได้ 

กลุ่มที่ 3 เด็กนักเรียนนักศึกษาที่เป็นคนไร้รากเหง้า มีเงื่อนไขว่าจะต้องเกิด
และอาศัยอยู่ต่อเนื่องในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องมีหนังสือรับรองความเป็นคน
ไร้รากเหง้าที่ออกให้โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงจะ
ขอสัญชาติไทยได้  

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการ
ลดขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสัญชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบอำนาจการ
พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับสัญชาติสำหรับผู้เกิดในราชอาณาจักรไทย ไปให้นายอำเภอเป็นผู้พิจารณา
แทนกรณีผู้ขอมีสัญชาติไทยมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ และมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้
พิจารณาแทนกรณี ผู้ขอมีสัญชาติไทยมีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ. 2508 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551  

 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป ็ นผ ู ้ ม ี อ ำนาจ
พิจารณาคุณสมบัติ 
และอน ุม ัต ิ ให ้ลง
รายการสัญชาติไทย 
ตามมาตรา 7 ทวิ 
วรรคสอง 

- ผู้ยื่นคำขอมีสัญชาติไทยที่มีชื่อ
และรายการบุคคลในทะเบียน
บ้านหรือทะเบียนประวัติอยู่ใน
จังหวัดอื่นนอกกรุงเทพมหานคร 
ให ้ย ื ่นคำขอม ีส ัญชาต ิ ไทยที่
อำเภอท้องที่ที ่มีชื ่อในทะเบียน
บ้าน (ท.ร.13) หรือทะเบียน
ประวัติ ท.ร.38 หรือ ท.ร.38 ก 
แล้วแต่กรณี 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อนุมัติ
ให ้ลงรายการส ัญชาต ิ ไทยใน
ทะเบียนบ้านสำหรับผู้ขอที่มีอายุ
เกินกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่
ยื ่นคำขอมีสัญชาติไทย โดยไม่
ต ้องเสนอคณะอน ุกรรมการ
กลั่ น กรองการพ ิ จ า รณาให้
สัญชาติไทยและให้สถานะคน
ต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายแก่ชนกลุ ่มน้อยระดับ
จังหวัด หรือคณะอนุกรรมการ
กล ั ่ นกรองการพ ิ จารณา ให้
ส ัญชาต ิไทยแก ่ชนกล ุ ่มน ้อย 
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา โดย
กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 
ว ัน น ับต ั ้ งแต ่การร ับคำขอมี
สัญชาติไทยจากอำเภอจนถึงการ
ส่งคำขอมีสัญชาติไทยให้สำนัก
บริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง แต่หากมีเหตุจำเป็น
สามารถขยายระยะเวลาได้อีก 
30 วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน 

สสบ. 
(สน.บท.) 
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ข้อพึงระวัง  
1. ผู้ยื ่นคำขอมีสัญชาติไทยซึ่งเป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่มีบิดาหรือมารดาได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียน
ประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บุคคลประเภท 0 กลุ่ม 89) ตามยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 เฉพาะชนกลุ่ม
น้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ให้สังเกตจากบัตรประจำตัวบุคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ตรงรายการต่อจาก
เลขประจำตัวจะมีวงเล็บชื่อกลุ่ม เช่น 0-xxxx-89xxx-xx-x (บุคคลบนพื้นที่สูง) เป็นต้น ยกเว้นบุคคล
ทีร่ะบุชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มอื่น ๆ” ไม่ถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์   

2. ผู ้ย ื ่นคำขอมีสัญชาติไทยโดยมีบิดาหรือมารดาได้รับการสำรวจจัดทำ
ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บุคคลประเภท 0 กลุ่ม 89) ในกลุ่ม “กลุ่มอื่น ๆ” 
ซึ่งไม่ถือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ หรือบิดาหรือมารดาได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียน
ประวัติในกลุ่ม “เด็กนักเรียน” หรือ “บุคคลไร้รากเหง้า” บุตรของบุคคลกลุ่มดังกล่าว จะต้องเรียนจบ
ปริญญาตรีหรือได้รับการพิจารณาว่ามีเหตุจำเป็นต้องมีสัญชาติจึงจะมีสิทธิขอมีสัญชาติไทย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 แต่ถ้าหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าบิดามารดาผู้ขอมีสัญชาติ
ไทยนั้น เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ตามที่กรมการปกครองได้เคยจัดทำทะเบียนประวัติไว้  
แต่ได้มีการขึ้นทะเบียนผิดพลาดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือบันทึกผิดกลุ่มก็ให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท 0309.1/ว 48 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2557 แล้วจึงยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยในลำดับต่อไป 

3. หลักนิต ิร ัฐกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ ่งเป็นกฎหมายสูงส ุดของประเทศ  
ได้บัญญัติให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความ
คุ้มครอง การที่บุคคลเกิดในประเทศไทยย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ดุลพินิจ
ทางปกครองจึงต้องปราศจากอคติและชอบด้วยกฎหมายตามหลักนิติรัฐ 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง  
ส่วนสัญชาติและการทะเบียนและบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย  
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
เบอร์ติดต่อ : 0 2791 7317, 7330 - 31 

 

 

หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0309/ว 3993 ลงวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
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3. ประเด็น การจดทะเบียนสมรสต่อกำนัน (ผวจ.ประกาศโดยอนุมัติ รมต.มท.) 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงยื่นเรื ่องคำร้องขอจดทะเบียนต่อกำนันท้องที่ที ่ชายหรือ
หญิงฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายมีถิ่นที่อยู่ก็ได้คำร้อง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาการ
ประกาศการจดทะเบียนสมรสนั้น โดยการอนุมัติของ รมว.มท. 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดขอบ สำนัก/กอง 
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
เบอร์ติดต่อ : 0 2791 7017 - 9 

กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบใน

ฐานะ ผวจ. 

อํานาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดําเนินการ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

พระราชบ ัญญ ัต ิจด
ทะเบ ียนครอบครัว 
(ฉบับที ่ 2) พุทธศักราช 
2487 

ผู้มีอำนาจพิจารณา
การประกาศการ 
จดทะเบียนสมรส 
โดยการอนุมัติของ 
ร ั ฐ มนตร ี ว ่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย  

ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงยื่นเรื่อง
คำร้องขอจดทะเบียนต่อกำนัน
ท้องที่ที่ชายหรือหญิงฝ่ายใดหรือ
ทั้งสองฝ่ายมีถิ่นที่อยู่ก็ได้ คำร้อง 
เช ่นว ่านี ้ต ้องมีลายมือช ื ่อของ 
ผู้ร้องและพยาน 2 คนลงต่อหน้า
กำนันแต่พยานคนหนึ ่งนั ้นต้อง
เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองซ่ึงมี
ตำแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้ใหญ่บ้านขึ้น
ไปหรือนายร้อยตำรวจซึ ่งมียศ
ตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
หรือหัวหน้าสถานีตำรวจหรือ
ผู้แทนราษฎรเทศมนตรี สมาชิก
สภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด
หรือทนายความเมื่อได้รับคำร้อง
โดยถูกต้องแล้วให้กำนันส่งคำ
ร ้องน ั ้นต ่อไปยังนายทะเบียน
โดยเร ็ ว เพ ื ่ อพ ิจารณาร ับจด
ทะเบ ียนในการจดทะเบียนนี ้ ให้ 
นายทะเบียนลงชื ่อ ผู ้ร ้องและ
พยานในทะเบียนถือเป็นแทนการ
ลงลายมือชื ่อและให้ถือว่าการ
สมรสได้สมบูรณ์ตั้งแต่วันที่กำนัน
รับคำร้องนั้น 

กำนัน และนาย
ท ะ เ บ ี ย น
ประจำท้องที่ที่
ชายหร ือหญิง
ฝ่ายใดหรือทั้ง
สองฝ่ายมีถิ่นที่
อยู่ 
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4. ประเด็น การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติการจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน
สำหรับสถานที่จดทะเบียนสมรสในเขตจังหวัดนั้น 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/ อนุญาต แนวทางการ

ปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที ่

1. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการ
จดทะเบียนครอบครัว 
พ.ศ. 2541 (ข้อ5, 15, 
16 และ ข้อ 17) 
2. คำส ั ่ งกระทรวง 
มหาดไทย ที ่ 217/ 
2542 เรื่อง มอบอำนาจ
การอนุมัต ิให้ม ีการ 
จดทะเบ ี ยนสมรส 
น อก สำน ักทะเบ ียน  
ณ สถานที่ ส ม ร ส ซึ่ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยอนุมัติให้ 
มีข้ึน 
 

- ม ี อำนาจอน ุม ั ติ  
การจดทะเบียนสมรส
นอกสำน ักทะเบ ียน
ส ำห ร ั บสถานที่  
จดทะเบ ี ยนสมรส 
ในเขตจังหวัด 
- ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
หมายความรวมถึง
ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ด้วย 
 

1. เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร
ออกไปร ับจดทะเบ ียนสมรส
นอกสำนักทะเบียนในท้องที่
ห ่ า ง ไกล  ให ้ น ายทะ เบ ี ยน
ดำเนินการดังนี้ 
(๑) ขออนุมัติต่อผู ้ว ่าราชการ
จังหวัดเพื่อออกไปจดทะเบียน
สมรสนอกสำน ั กทะ เ บ ี ย น 
ในท้องที ่ห่างไกลโดยระบุ วัน 
เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน 
(๒) เม ื ่อผ ู ้ว ่าราชการจังหวัด
อนุมัติ วัน เวลา และสถานที่ใน
การรับจดทะเบียนสมรสนอก
สำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล
แล้ว และมีผู้ร้องขอจดทะเบียน
สมรสในวัน เวลา และสถานที่
ด ั งกล ่ า ว  ให ้ นายทะเบ ี ยน
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส
ตามข้อ ๑๓ สำหรับทะเบียน
สมรส (คร.๒) และใบสำคัญการ
สมรส (คร.๓) ให้แยกใช้ต่างหาก
โดยกำหนดอักษร “ท” นำหน้า
เลขทะเบียน 
(๓) บันทึกเพ่ิมเติมในช่องบันทึก
ว ่ า ได ้ ร ับจดทะเบ ียนสมรส  
ณ สถานที่ใด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/ อนุญาต แนวทางการ

ปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที ่

(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม
อัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 

  2. เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร
ออกไปจดทะเบียนสมรสนอก
สำนักทะเบียนนอกจากข้อ ๑๔ 
และข้อ ๑๕ ให้นายทะเบียน
ดำเนินการดังนี้ 

(๑) ขออนุมัต ิต ่อร ัฐมนตรี   
ว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการระทรวงมหาดไทย
มอบหมายโดยผ่านจังหวัด เพ่ือ
ออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสำนัก
ทะเบียนโดยระบุว ัน เวลา และ
สถานที่ให้ชัดเจน 

(๒ )  เม ื ่อร ัฐมนตร ีว ่ าการ
กระทรวงมหาดไทยหร ือผ ู ้ซึ่ ง
รัฐมนตรีว่าการระทรวงมหาดไทย
มอบหมายอนุมัติ วัน เวลา และ
สถานที่ในการรับจดทะเบียนสมรส
นอกสำนักทะเบียนแล้ว และมีผู้
ร้องขอจดทะเบียนสมรส วัน เวลา 
และสถานที ่ซึ ่งร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงมหาดไทยหร ือผ ู ้ซึ่ ง
รัฐมนตรีว่าการระทรวงมหาดไทย
มอบหมายอน ุ ม ั ต ิ ให ้ ร ั บจด
ทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน 
ให ้นายทะเบียนดำเน ินการจด
ทะเบียนสมรสตามข้อ ๑๓ สำหรับ
ทะเบ ี ยนสมรส (คร.๒) และ
ใบสำคัญการสมรส (คร.๓) ให้แยก
ใช้ต่างหากโดยกำหนดอักษร “ร” 
นำหน้าเลขทะเบียน 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/ อนุญาต แนวทางการ

ปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที ่

(๓) บ ันทึกเพิ ่มเติมในช่อง
บันทึกว่าได้รับจดทะเบียนสมรส 
ณ สถานที่ใด 

(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 

  3. ในกรณีที ่ร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงมหาดไทยอนุมัต ิให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศว่า
ท้องที ่ใดสามารถรับคำร้องขอ
จดทะเบียนสมรสของผู้ร้องฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายซึ่งมี
ถิ่นกำเนิดที่อยู่เดียวกันกับกำนัน
ท ้องท ี ่น ั ้น ให ้นายทะเบ ียน
ดำเนิน ดังนี้ 

(๑) นำประกาศของผ ู ้ว่า
ราชการจังหวัดปิดไว้ ณ สำนัก
ทะเบียนอำเภอและที่ทำการกำนัน
ท้องที่นั้น 

(๒) แจ้งให้กำนันท้องที่ที่มี
อำนาจรับคำร้องขอจดทะเบียน
สมรสทราบว่าเมื ่อมีผู ้ร ้องขอ 
จดทะเบ ียนสมรสต ่อกำนัน  
ให ้ผ ู ้ ร ้ องและพยานสองคน  
ซึ่งพยานคนหนึ่งนั้นต้องเป็นเจ้า
พน ักงานฝ ่ายปกครอง ซ ึ ่ งมี
ตำแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป 
หรือนายตำรวจซึ่งมียศตั้งแตช่ั้น
ร ้ อยตำรวจตร ีข ึ ้ น ไป  หรื อ
ห ั วหน ้ าสถาน ีตำรวจ หรือ
สมาช ิ กสภาผ ู ้ แทนร าษฎร 
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จ ังหว ัด หร ือทนายความ ลง

 



 

488 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/ อนุญาต แนวทางการ

ปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที ่

ลายมือชื ่อในคำร้องตามแบบ 
คร.๑ ต่อหน้ากำนันและเมื่อ
ได้ร ับคำร้องดังกล่าวแล้ว ให้
กำน ันส ่ งคำร ้ อง ไปย ั งนาย
ทะเบียนเพื ่อพิจารณาร ับจด
ทะเบียน 

(๓) เมื ่อได้ร ับคำร้องจาก
กำน ันแล ้ว เห ็นว ่าการม ิได้
เป็นไปตามเง่ือนไขของกฎหมาย
ให้ระงับการจดทะเบียนสมรส
แล้วแจ้งให้กำนันเพื ่อแจ้งให้ผู้
ร ้องทราบถ้าเห็นว่าถูกต้องให้
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส
ตามข้อ ๑๓ (๓) (๕) และ (๗) 
โดยระบุชื่อของผู้ร้องและพยาน
ในช่องลายมือชื ่อผู ้ร ้องขอจด
ทะเบียนและช ่องลายม ือชื่อ
พยานในหน้าทะเบ ียน และ
บันทึกในหน้าที่บันทึกให้ชัดเจน
ว่าผู้ร้องและพยานได้ลงลายมือ
ชื ่อต่อหน้ากำนันในวัน เวลา 
และสถานที่ใด 

(๔) มอบใบสำคัญการสมรส 
(คร.๓) ให้กำนันเพื่อนำไปมอบ
แก่คู่สมรสฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
เบอร์ติดต่อ : 0 2791 7017 - 9  
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5. ประเด็น การจดทะเบียนสมรส ณ ท้องท่ีห่างไกล 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที ่สมรสซึ ่งร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวง 

มหาดไทยอนุมัติผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
๒. การจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนการรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนใน

ท้องที่ห่างไกล เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ทำได้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อํานาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1 .  ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง
มหาดไทยออกตาม
ค ว า ม ใ น พร ะ ร า ช 
บัญญัติจดทะเบียน
ครอบครัว พุทธศักราช 
๒๔๗๘ ข้อ 12 

ผู ้ว่าราชการจังหวัด 
มีความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
1. การจดทะเบ ียน
สมรส ณ สถานที่
สมรสซึ่งรัฐมนตรี ว่า
ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง 
มหาดไทยอน ุม ั ติ  
ผ ่านผ ู ้ว ่าราชการ
จังหวัด 
2. การจดทะเบียน
ส ม ร ส  ห รื อ จ ด
ทะเบียนการรับรอง
บุ ต รนอกสำนั ก
ทะเบ ียนในท ้องที่
ห่างไกล เพื ่ออำนวย
ความสะดวกแก่
ป ร ะ ช า ช น เ ป็ น
ส ่ วนรวม ซึ่ งผ ู ้ ว่ า
ราชการจ ั งหวั ด
อนุมัติให้ทำได้  

ข้อ ๑๒ ถ้านายทะเบียนไปจด
ทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียน
การร ับรองบ ุตรนอกสำนัก
ทะเบ ียนโดยม ีผ ู ้ ขอ ให้นาย
ทะเบียนเรียกค่าธรรมเนียมราย
ล ะส อ ง ร ้ อ ย บ า ท  โ ด ย ใ ห้  
ผ ู ้ขอจ ัดพาหนะให ้ ถ ้าผ ู ้ขอ 
ไม่จัดพาหนะให้ ผู้ขอต้องชดใช้
ค่าพาหนะให้แก่นายทะเบียน
ตามสมควร ทั้งนี้ เว้นแต่ 
   (๑) การจดทะเบียนสมรส ณ 
สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มี
ข ึ ้ น  ให ้นายทะเบ ียนเร ี ยก
ค่าธรรมเนียมรายละยี่สิบบาท 
   (๒) การจดทะเบียนสมรส หรือ
จดทะเบียนการรับรองบุตรนอก
สำนักทะเบียนในท้องที่ห่างไกล 
เพ ื ่ออำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งผู ้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติให้ทำได้ 
ให้นายทะเบียนเรียกค่าธรรม
รายละหนึ่งบาท 

สำนักทะเบียนอำเภอ/
เขต 
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หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง  
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
เบอร์ติดต่อ : 02 791 7017 - 9  
 

6. ประเด็น การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจังหวัด  
มีอำนาจพิจารณาการอนุมัติการรับบุตรบุญธรรม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/ อนุญาต แนวทางการ

ปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน

พื้นที ่
พระราชบัญญัติการ
รับเด็กเป็นบุตรบุญ
ธรรม พ.ศ. 2522 
(ม.22 - 26,28 
และม.30) 

ประธานกรรมการ
รับเด็กเป็นบุตรบุญ
ธ ร ร ม จ ั ง ห ว ั ด มี
อำนาจพ ิ จ ารณา
การอนุม ัต ิการรับ
บุตรบุญธรรม 

-  พ ิ จารณารายงานการสอบ
คุณสมบัติและข้อเท็จจริงหรือ
เอกสารแสดงข้อเท็จจริงโดยให้
พิจารณาว่าจะควรให้ผู้ขอรับเด็ก
ไปทดลองเลี้ยงดูต่อไปหรือไม่ 
- เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่ง
ให ้ทดลองเล ี ้ยงด ู เด ็กแล ้วให้  
ผู ้ขอรับเด็กรับมอบเด็กที ่จะรับ
เป็นบุตรบุญธรรมไปทดลองเลี้ยง
ด ูได้การทดลองเล ี ้ยงด ูต ้องมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน 
- ในระหว่างการทดลองเลี้ยงดู  
ถ้าผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ถอนคำขอรับเด ็กเป ็นบุตรบุญ
ธรรม ให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญ
ธรรมมอบเด็กคืนแก่บุคคลผู ้มี
อำนาจให้ความยินยอมในการรับ
เ ด ็ ก เป ็ นบ ุ ต รบ ุญธ รรมหรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้ผ ู ้ว่า
ราชการจังหวัดมีคำสั่งเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู ้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญ
ธรรมนำ เด ็ ก ไปมอบค ืนตาม

สำนักทะเบียน 
อำเภอ/ เขต 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/ อนุญาต แนวทางการ

ปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน

พื้นที ่
กำหนดโดยให้คำนึงถึงระยะทาง 
ความสะดวกในการนำเด็กไปมอบ 
และสวัสดิภาพของเด็ก 
- ในระหว่างการทดลองเลี ้ยงดู 
บิดาหรือมารดาไม่ว่าจะเป็นผู้ให้
ความยินยอมหรือไม่ อาจขอให้
ยกเลิกคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญ
ธรรมนั้นเสียก็ได้โดยยื่นคำขอต่อ
ผ ู ้ ว ่ าราชการจ ังหว ัด ถ ้าผ ู ้ ว่ า
ราชการจังหวัดสั ่งให้ยกเลิกคำ
ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ให้ผู้
ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมอบ
เด็กคืนแก่บิดามารดา ในกรณีที่
อธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเห็น
ว่าการขอยกเลิกคำขอรับเด็กเป็น
บุตรบุญธรรมเป็นปฏิป ักษ์ต่อ
สวัสดิภาพของเด็ก หรือบิดาหรือ
มารดาที่เป็นผู้ขอยกเลิกนั้น ได้ถูก
ศาลสั่งถอนอำนาจปกครองแล้ว 
ให้ผู ้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
ทดลองเลี้ยงดูเด็กต่อไป ผู้ยื่นคำ
ขอตามวรรคหนึ ่งอาจอุทธรณ์
คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยทำ
เป ็นคำร ้องย ื ่นต่ อศาลภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง
ดังกล่าว คำสั่งของศาลชั้นต้นให้
เป็นที่สุด 
- ในระหว่างการทดลองเลี้ยงดู ถ้า
พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด ว่าผู ้ขอรับเด็ก
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/ อนุญาต แนวทางการ

ปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน

พื้นที ่
เป็นบุตรบุญธรรมไม่เหมาะสมที่
จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เมื่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้เลิก
การทดลองเลี้ยงดูให้ผู ้ขอรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรมมอบเด็กแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู ้ขอรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรมอาจอุทธรณ์
คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด โดย
ทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลภายใน
สามสิบวันนับแต่ว ันได้ร ับแจ้ง
คำส ั ่ งด ั งกล ่าวคำส ั ่ งของศาล
ชั้นต้นตามวรรคสองให้เป็นที่สุด 
- เมื่อได้มีการทดลองเลี้ยงดูครบ
กำหนดแล้ว ปรากฏว่าผู ้ขอรับ
เด็กเป็นบุตรบุญธรรมไม่เหมาะสม
ที ่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
และคณะกรรมการสั่งไม่อนุมัติให้
รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสั่งให้ผู ้ขอรับเด็ก
เป็นบุตรบุญธรรมมอบเด็กนั้นคืน
แก ่บ ุคคลผู้ ม ีอำนาจให ้ความ
ยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญ
ธรรม บิดามารดา ผู้ปกครองหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้
ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมต้อง
มอบเด็กคืนผู้ขอรับเด็กเป็นบุตร
บุญธรรมอาจอุทธรณ์คำสั ่งของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งโดย
ทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลภายใน
สามสิบวันนับแต่ว ันได้ร ับแจ้ง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/ อนุญาต แนวทางการ

ปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน

พื้นที ่
คำสั ่งด ังกล ่าวในระหว ่างการ
พิจารณาของศาล ผู้ขอรับเด็กเป็น
บุตรบุญธรรมอาจร้องต่อศาลให้
เด็กอยู่ในความเลี้ยงดูของผู้ร้องก็
ได้คำสั่งของศาลชั้นต้นตามวรรค
สองและวรรคสามให้เป็นที่สุด 
- เมื่อมีการอุทธรณ์คำสั่งโดยทำ
เป ็ นคำร ้ อ งย ื ่ น ต ่ อศาลตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ศาลส่งสำเนา
คำร้องและแจ้งวันนั่งพิจารณาให้
อธิบดี ประธานกรรมการ หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบแล้วแต่
กรณ ี

 
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
เบอร์ติดต่อ : 0 2791 7017 - 9 
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7. ประเด็นการจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียน 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติให้มีการจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/ อนุญาต แนวทางการ

ปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบในพื้นที่ 

ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วย
การจดทะ เบ ี ย น
ครอบคร ั ว  พ .ศ . 
2541 ข้อ 27 

ผู้มีอำนาจอนุมัติให้
ม ีการจดทะเบียน
ร ับรองบ ุตรนอก
สำนักทะเบียน 

- เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควร
ออกไปรับจดทะเบียนรับรอง
บ ุตรนอกสำน ักทะเบ ียนใน
ท้องที่ห่างไกล ให้นายทะเบียน
ดำเนินการดังนี้ 
(๑) ขออนุมัติต่อผู ้ว ่าราชการ
จังหวัดเพื่อออกไปจดทะเบียน
รับรองบุตรนอกสำนักทะเบียน
ในท้องที ่ห ่างไกลโดยระบุวัน 
เวลา และสถานที่ให้ชัดเจน 
(๒) เม ื ่อผ ู ้ว่ าราชการจังหวัด
อนุมัติ วัน เวลา และสถานที่ใน
การรับจดทะเบียนรับรองบุตร
นอกสำนักทะเบียนในท้องที่
ห่างไกลแล้ว และมีผู้ร้องขอจด
ทะเบียนรับรองบุตรในวัน เวลา 
และสถานที ่ด ังกล่าว ให้นาย
ทะเบียนดำเนินการจดทะเบียน
รับรองบุตรตามข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๔ 
หร ื อข ้ อ  ๒๕ แล ้ วแต ่ กรณี  
สำหร ับทะเบียนร ับรองบ ุตร 
(คร.๑๑) ให้แยกใช้ต่างหาก โดย
กำหนดอักษร “ท”นำหน้าเลข
ทะเบียน 
(๓) บันทึกเพ่ิมเติมในช่องบันทึก
ว่าได้รับจดทะเบียนรับรองบุตร 
ณ สถานที่ใด 
(๔) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม
อัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 

สำนักทะเบียนอำเภอ/
เขต 
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หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดขอบ สำนัก/กอง 
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
เบอร์ติดต่อ : 0 2791 7017 - 9 

8. ประเด็นการจัดเก็บและรายงานข้อมูล 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติให้มีการจัดเก็บ ตรวจสอบและทำลายสำเนา
เอกสารทะเบียนครอบครัว 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/ อนุญาต แนวทางการ

ปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน

พื้นที ่
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วย
การจดทะ เบ ี ย น
ครอบคร ั ว  พ .ศ . 
2541 ข้อ 43 44 
และข้อ 55 

ผู้มีอำนาจอนุมัติให้มี
การจัดเก็บ ตรวจสอบ
และทำลายสำเนา
เ อ ก ส า ร ท ะ เ บ ี ย น
ครอบครัว 

- เม ื ่อได ้ร ับจดทะเบียนหรือ
บ ันท ึกทะเบ ียนหร ือบ ันทึก
เพิ่มเติมในทะเบียนทุกครั้ง ให้
นายทะเบ ียนจ ัด เก ็บข ้อมูล
ดังกล่าวไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
ตามแนวทางที ่อธิบดีกรมการ
ปกครองกำหนด 
-  ให ้จ ั งหว ัดตรวจสอบความ
ถูกต้องของการรับจดทะเบียนหรือ
บันทึกจากระบบคอมพิวเตอร์
ภายในวันที่ห้าของเดือน หากพบ
ข้อบกพร่องให้แจ้งสำนักทะเบียน
อำเภอดำเนินการแก้ไข 
- ในกรณีที่สำนักทะเบียนอำเภอ
ยังไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลโดย
ระบบคอมพิวเตอร์ได้ ให้นาย
ทะเบียนจัดทำสำเนาเอกสาร
ทะเบียนนั ้นส ่งไปยังจ ังหวัด
ภายในวันที ่ห ้าของเดือนเพ่ือ
ดำเนินการ 
- เมื่อถึงสิ้นปีปฏิทิน ให้จังหวัด
ทำลายสำเนาเอกสารทะเบียน
ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวตาม
วรรคหนึ่งไว้แล้ว โดยถือปฏิบัติ

สำน ักทะเบ ียน
อำเภอ/เขต 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/ อนุญาต แนวทางการ

ปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบใน

พื้นที ่
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ 
- ในระหว่างที่จังหวัดยังไม่อาจ
ดำเนินการตามข้อ ๔๔ วรรค
หนึ่งได้ให้จังหวัดจัดส่งสำเนา
เอกสารทะเบียนนั้นไปยังสำนัก
ทะเบียนกลางภายในวันที่ยี ่สิบ
ของเดือนเพื ่อดำเนินการแทน 
ทั้งนี้ ให้สำนักทะเบียนกลางถือ
ปฏิบัต ิในการทำลายเอกสาร
เช่นเดียวกัน 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
เบอร์ติดต่อ : 0 2791 7017 - 9 

9. ประเด็น การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการทะเบียนชื่อบุคคล 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
ผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้นายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจังหวัด หรือนายทะเบียน

ท้องที่ ทำสำเนาและรับรองสำเนารายการในฐานข้อมูลชื่อบุคคลได้ที่สำนักทะเบียนกลาง สำนักทะเบียน
จังหวัด สำนักนักทะเบียนท้องที่อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขตแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ ในวันและเวลา 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

- พระราชบัญญัต ิชื่อ
บุคคล พ.ศ. 2505 
-  ระเบ ียบกระทรวง 
มหาด ไทย  ว ่ า ด ้ ว ย  
การทะเบียนชื่อบุคคล 
พ.ศ. 2551  ข้อ 33 

นายทะเบียนจังหวัด อน ุญาตในการทำสำเนาและ
รับรองสำเนารายการทะเบียนชื่อ
บุคคล 

สำนักทะเบียน
จังหวัด 
 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
เบอร์ติดต่อ : 0 2791 7021 
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10. ประเด็น งานทะเบียนศาลเจ้า 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
การจัดตั้งศาลเจ้า การอุทิศที่ดินให้เป็นสมบัติของศาลเจ้า การแต่งตั้งผู้จัดการปกครอง

ศาลเจ้าผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า การออกบัตรและการใช้บัตรประจำตัวผู้จัดการปกครองศาลเจ้า 
ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า การก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมอาคารในที่ดินของศาลเจ้า การระวังรักษา
แนวเขตท่ีดินของศาลเจ้า 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความ

รับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

- กฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถาน
ชนิดศาลเจ ้า พระพุทธศ ักราช 
2463  
- ระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว ่าด ้วยการเง ินของศาลเจ้า  
พ.ศ. 2520  
- คำสั ่งกระทรวง มหาดไทยที่ 
198/2552 ลงว ันท ี ่  11 
มิถุนายน 2552 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏ ิบ ั ต ิ ง าน
เกี่ยวกับกิจการศาลเจ้า 

- การสั่งการ 
- การอนุมัติ 
- การอนุญาต 
- การกำกับดูแล 

- การอนุมัติการจัดตั้งศาลเจ้า 
- การอนุมัติรับมอบที่ดินให้เป็น
สมบัติของศาลเจ้า 
- การอนุมัติแต่งตั ้งผู ้จ ัดการ
ปกครองศาลเจ้าและผู ้ตรวจ
ตราสอดส่องศาลเจ้า 
- การอนุญาตให้ก่อสร้างบูรณะ
ซ่อมแซมศาลเจ้า 
- การมอบอำนาจไประวังรักษา
แนวเขตท่ีดินของศาลเจ้า 

อำเภอ 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
เบอร์ติดต่อ : 0 2791 7021 
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11. ประเด็น งานทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
การเก็บ ฝังหรือเผาศพ ต้องทำในสถานที่ซึ ่งได้รับอนุญาตจัดตั ้งเป็นสุสานและ 

ฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานฯ เอกชน หากเก็บ ฝัง หรือเผานอกเขตพื้นที่สุสานฯ จะต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความ

รับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

-  พระราชบ ัญญ ัติ ส ุ สาน
และฌาปนสถาน พ.ศ. 2528  
-  พระราชบ ัญญ ัติ ส ุ สาน
และฌาปนสถาน (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ. 2550 
- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2543)
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
การขอ การอนุญาต การขอต่อ 
การต่ออายุใบอนุญาตจั้งตั้ง
และดำเนินการสุสานฯ 
- กฎกระทรวง ฉบ ับท ี ่  2 
(พ.ศ. 2543) กำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม 

เป็นเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น 

- การอนุญาตจัดตั้งสสุานและฌาปนสถาน 
- การอนุญาตให้ดำเนินการสุสานและ 
ฌาปนสถาน 
- การอนุญาตให้ต ่ออายุใบอนุญาต
จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน 
- การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้
ดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน 
- การอนุญาตให้เก็บ ฝัง หรือเผาศพ 
ในสถานที่อื ่น นอกจากในสุสานและ 
ฌาปนสถานสาธารณะหรือ ส ุสาน
และฌาปนสถานเอกชนหรือเก็บศพ 
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรือเคหสถานเป็นการ
ชั่วคราว 
- การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือต่อ
เติมสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ 
หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน 
- การเข้าไปในบริเวณสุสานและ ฌาปนสถาน
สาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถาน
เอกชนในระหว่างพระอาทิตย์ขึ ้นถึง
พระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ
สุสานฯ 
- การสั ่งให้ผู ้รับใบอนุญาตตามมาตรา 6 
แก้ไขหร ือเปล ี ่ยนแปลงส ุสานและ 
ฌาปนสถานฯ ให้มีสภาพ หรือมีการใช้
ที่ไม่เป็นอันตรายแก่ประชาชน 
- การสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 

อำเภอ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความ

รับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

- การสั่งให้ผู้ฝ่าฝืน (ผู้ที่ไม่ได้อนุญาต
จัดตั้งและดำเนินการสุสานฯ) รื้อถอน
สิ่งปลูกสร้างหรือเคลื่อนย้ายศพที่ฝัง 
หรือเก็บไว้ ไปฝังหรือเก็บในสุสาน
และฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสาน
และฌาปนสถานเอกชนท ี ่ ไ ด ้ รั บ
ใบอน ุญาตที ่ถ ูกต้องตามมาตรา 6 
ภายในเวลาที่กำหนด ถ้าผู้ฝ่าฝืนยังไม่
ปฏิบัติตามให้เข้ากระทำการนั้นแทน 
โดยเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ฝ่าฝืน 

ข้อพึงระวัง 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีหนังสือแจ้งเตือนเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง

สุสานและฌาปนสถาน 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีหนังสือแจ้งเตือนเรื่องใบอนุญาตดำเนินการสุสาน

และฌาปนสถาน 
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
เบอร์ติดต่อ : 0  2791 7021 
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การอำนวยความเป็นธรรม  
1. ประเด็น การอำนวยความเป็นธรรม (การชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง) 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
หากความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงาน หรือตายในระหว่างอยู่ใน

ความควบคุมของเจ้าพนักงานให้พนักงานฝ่ายปกครอง (ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ป้ องกันจังหวัด  
จ่าจังหวัด ปลัดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด) เป็นผู้ชันสูตรพลิกศพร่วมกับ
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน และแพทย์ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ยังมีอำนาจในการเข้า
ร่วมให้คำปรึกษา คำแนะนำกับพนักงานฝ่ายปกครองผู ้ทำหน้าที ่ช ันสู ตรพลิกศพ หรืออาจจะ
มอบหมายให้ป้องกันจังหวัด จ่าจังหวัด ปลัดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำ
แทนตนได้ แต่การลงชื่อในรายงานการชันสูตรพลิกศพให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองผู้ทำ
หน้าที่ร่วมชันสูตรพลิกศพ เว้นแต่ ผู้ว่าราชการจังหวัดประสงค์จะเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพด้วยตัวเอง 
ให้รีบแจ้งนายอำเภอทราบ กรณีเช่นนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้มอบหมายเป็นผู้ลงชื่อในรายงานการ
ชันสูตรพลิกศพ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ข้อบังค ับกระทรวง 
มหาดไทยว ่ าด ้ ว ย 
ระเบียบการปฏิบัติ  
หน้าที่ชันสูตรพลิกศพ
ของพน ักงานฝ ่ าย
ปกครอง 
 

พ นั ก ง า น ฝ่ า ย
ปกครอง 

สามารถร ่ วม ให ้ คำปร ึกษา 
คำแนะนำก ับพน ักงานฝ ่ าย
ปกครองในการชันสูตรพลิกศพ 
และสามารถเป็นผู้ชันสูตรพลิก
ศพเองได้ หากเป็นเรื่องที่อยู่ใน
คว ามสน ใจของประช าชน 
กระทบความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 

ท ี ่ ทำการปกครอง
อำเภอ 

ข้อพึงระวัง 
-  

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ  
เบอร์ติดต่อ : 0 2356 9556  
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2. ประเด็น การอำนวยความเป็นธรรม (ภารกิจศูนย์ดำรงธรรม) 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น   

ประกาศ คสช. ฉบับที ่ 96/2557 ได้ให้จังหวัดจัดตั ้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้น   
เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหา
ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที ่ เป ็นศูนย์บริการร่วม และต่อมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที ่ 25 ต.ค. 2559 ให้จัดตั ้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอขึ ้นทุกอำเภอ  
โดยให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดออกคำสั ่งจัดตั ้งศูนย์ดำรงธรรมขึ ้นในอำเภอ และกำหนดให้ราชการ 
ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือนายอำเภอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้แก่นายอำเภอเพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนในการ
แจ้งเร ื ่องร ้องเร ียนร้องทุกข์และแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 
96/2557 มติคณะ 
รัฐมนตรี วันที่ 25 ต.ค. 
2559 

ผู้บังคับบัญชา บูรณาการส่วนราชการในจังหวัด
สน ับสน ุนมอบอำนาจให ้ศ ูนย์
ดำรงธรรมอำเภอให้เกิดความ
สะดวก ในการร ั บแจ ้ ง เ ร ื ่ อ ง
ร ้องเร ียนร ้องท ุกข ์และแก ้ไข
ป ัญหาความ เด ื อดร ้ อนขอ ง
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

สำนักงานจังหวัด 
ที่ทำการปกครอง
จังหวัด 
ที่ทำการปกครอง
อำเภอ 

ข้อพึงระวัง 
1. เรื ่องร้องเรียนที่ค้างเป็นเวลานาน ในเรื ่องระยะเวลาการดำเนินการ 

ให้พิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วให้ถือว่าความล่าช้าเป็นส่วนหนึ่งของความไม่เป็นธรรม  
กรณีเรื่องใดมีกำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ให้ถือกำหนดระยะเวลาเป็นเรื่องสำคัญ 
ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนด อย่าให้เกิดความเสียหายจากการขาดอายุความ หรือเกิด
ระยะเวลาที่สามารถใช้สิทธิหรือได้สิทธิและเกิดความเสียหาย ผู้รับผิดชอบอาจต้องรับผิดในทาง
ส่วนตัวทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามแต่กรณี เว้นแต่พิสูจน์ตนเองได้ว่ามีเหตุเพียงพอที่จะไม่ต้อง
รบัผิดชอบตามกฎหมาย 

2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พิจารณาว่าเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 หรือไม่ โดยพิจารณาว่า 
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หากส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณาแล้ว ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องจะได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ เช่น เรื่องที่
มีลักษณะกล่าวหาข้าราชการ แจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล หากไม่ปกปิดชื่อและที่อยู่ ก็จะต้องแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความคุ้มครอง 

- กรณีที่มีการระบุชื ่อผู้ร้องจะต้องคุ ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง 
เนื่องจากข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏ ซึ่งอาจมีการกลั่นแกล้งกันก็ได้ 

- กรณีผู้ร้องระบุในคำร้องให้ปกปิดชื่อหรือไม่ประสงค์ให้นำลายมือชื่อผู้ร้อง
ไปเปิดเผย จะต้องคุ้มครองผู้ร้อง เพราะหน่วยงานผู้ถูกร้องอาจทราบได้และทำให้ผู้ร้องจะได้รับความ
เดือดร้อน 

- หากเป็นเรื ่องเกี่ยวกับความมั ่นคงหรือกระทบสิทธิของผู้ร้องโดยตรง  
ซึ่งผู้ร้องไม่ประสงค์ให้เปิดเผยเรื่อง แต่การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จำเป็นจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลผู้ร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องขออนุญาตจากผู้ร้องก่อน
และแจ้งให้หน่วยงานให้ความคุ้มครองผู้ร้อง 

3. การยุติเรื่อง การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่
โดยปกติจนได้ข้อยุติ ได้แก่ (1) เรื่องที่ดำเนินการแล้วได้ตามประสงค์ของผู้ร้องและได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ 
(2) เรื ่องที ่ดำเนินการแล้วได้ตามประสงค์ของผู ้ร้องบางส่วน และได้แจ้งให้ผู ้ร ้องทราบ (3 ) เรื ่องที่
ดำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามประสงค์ของผู้ร้อง และได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้อง (4) เรื่องร้องทุกข์ที่
ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์ เรื ่องที่อยู่ในกระบวนการทางศาล เรื ่องร้องทุกข์
กล่าวโทษแต่ไม่มีหลักฐาน และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบตามควรแก่กรณี 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ 
เบอร์ติดต่อ : ส่วนอำนวยความเป็นธรรม 0 2356 9556  
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การอาสารักษาดินแดน  
1. ประเด็น กิจการกองอาสารักษาดินแดน 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
กองอาสารักษาดินแดน (อส.) เป็นองค์การข้ึนอยู่ในกระทรวงมหาดไทย มีฐานะ

เป ็นน ิต ิบ ุ คคล จ ัดต ั ้ งข ึ ้ นตามพระราชบ ัญญ ัต ิ กองอาสาร ักษาด ินแดน พ.ศ .  ๒๔๙๗  
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการปกครอง  เป็นหน่วยบริหารจัดการ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๐๐ กองอาสารักษาดินแดน เป็นการจัดโดยอิงโครงสร้างการจัดส่วนราชการ  
ของกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  

ส่วนภูมิภาค มีองค์กรรับผิดชอบการบริหาร คือกองบังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด และปลัดจังหวัด เป็นผู้ช่วยผู้บังคับ
การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด มีภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติภารกิจตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน  
พ.ศ. 2497 ดังนี้ 

1.1 บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของข้าศึก 
1.2 ทำหน้าที่ตำรวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่าย

ปกครองหรือตำรวจ 
1.3 รักษาสถานที่สำคัญและการคมนาคม 
1.4 ป้องกันจารกรรม สดับตรับฟัง และรายงานข่าว 
1.5 ทำการช่วยให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการ และตัดทอน

กำลังข้าศึก 
1.6 เป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหาร

ได้เมื่อจำเป็น 
2. ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามนโยบายของ

รัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
2.1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.2 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
2.3 รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม 
2.4 รักษาความสงบเรียบร้อยพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2.5 ป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
2.6 รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน 
2.7 ป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ 
2.8 รักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ  
2.9 พัฒนาและสร้างมวลชน 

3. ภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. คำส ั ่งกองบัญชาการ  
กองอาสารักษาดินแดน ที่ 
5 /2531  ล ง วั นที่   
3 มีนาคม 2531 เรื่อง 
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาใน
กองบังคับการ กองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัด 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ได ้ร ับการแต่งตั้ง
เป็น ผู ้บ ังคับการ
กองอาสาร ั กษา
ดินแดนจังหวัด 

 ที่ทำการปกครอง 
จังหวัด 
(กลุ่มงาน  
ความมั่นคง) 

 
 

 
2. กฎกระทรวง  ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2497) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ     
กองอาสาร ักษาดินแดน  
พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2500) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ
กองอาสาร ักษาดินแดน  
พ.ศ. 2497 (ข้อ 3) 

 ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัด ในฐานะ 
ผู้ บ ั งค ับการกองอาสาร ั กษา
ดินแดนจังหวัด เป็นผู้ปกครอง
บ ั งค ับบ ัญชาเจ้ าหน้ าท ี ่ และ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่ง
สังกัดอยู่ในจังหวัดนั้น 
 

 

3. กฎกระทรวง  ฉบับที่ 7 
(พ.ศ. 2497) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ     
กองอาสาร ักษาดินแดน 
พ.ศ. 2497 (ข้อ 2 (2)) 

 ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัด ในฐานะ 
ผู้ บ ั งค ับการกองอาสาร ั กษา
ดินแดนจังหวัด มีอำนาจที่จะสั่ง
ใช้กำลังสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ภายใน
เขตพ้ืนที่ของจังหวัด 
 

 

ข้อพึงระวัง 
1. การลงนามในเอกสารการรับสมัครสมาชิกกองสารักษาดินแดน ต้องลงนาม

ในฐานะ ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ใช่ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 
2. คุณสมบัต ิของผ ู ้สม ัครจะกำหนดเพิ ่มเต ิมนอกเหน ือจากที ่ระบ ุไว้  

ตามข้อบังคับท่ี 1 ข้อ 3 นั้น กระทำมิได้ 
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2278 5002 ต่อ 312 
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2. ประเด็น การรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

ข้อบังคับที่ 1 เรื่อง กำหนดวิธีรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 
ข้อ 1 กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความ
รับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ข้อบังคับที่ 1 เรื ่อง 
กำหนดวิธีรับสมัคร
สมาชิกกองอาสารักษา 
ดินแดน พ.ศ. 2497  

การแต่งตั้งคณะ 
กรรมการขึ ้นเพ่ือ
รับสมัครสมาชิก
กองอาสาร ักษา
ดินแดน 

- อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 
แห่งพระราชบัญญัต ิกองอาสาร ักษา
ดินแดน  
- อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับที่ 1 
เรื ่อง กำหนดวิธีร ับสมัครสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ข้อ 1 

 

กลุ ่มงานความ
มั่นคง ที่ทำการ
ปกครองจังหวัด 

ข้อพึงระวัง 
1. การพิจารณาอุทธรณ์ให้คำนึงถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการพิจารณา

อุทธรณ์ด้วย (ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่ง) 
2. การพิจารณาให้สมาชิก อส. ออกจากสมาชิก อส. และการพิจารณาอุทธรณ์

ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ 4 โดยให้นำ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาประกอบการพิจารณาด้วย 
3. ผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่งให้สมาชิก อส. ออกจากสมาชิก อส. ต้องลงนาม

ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 
4. ตามระเบียบที่ 7 เมื่อสมาชิก อส. ต้องหาคดีอาญา ให้นายอำเภอรายงานให้

ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับการจังหวัดทราบ ผู้บังคับการจังหวัดต้องพิจารณาดำเนินการให้
เป็นตามระเบียบดังกล่าว แล้วรายงานให้ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ทราบ    

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2278 5002 ต่อ 312 

3. ประเด็น การออกบัตรประจำตัว ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน     
สาระสำคัญตามสรุปประเด็น  

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดในฐานะผู ้บ ังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด  
เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบใน

ฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ระเบียบกองอาสารักษา
ดินแดนว ่าด ้วยบ ัตร
ประจำตัวผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที ่และสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. 2528  

ผู้ ว่ าราชการจ ังหว ัดใน
ฐานะผู้บังคับการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัด เป็น
ผู ้ออกบัตรประจำตัวให้
ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ 
และสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนในสังกัด 

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 13 (2) 
ของระเบียบกองอาสารักษาดินแดน 
ว่าด้วยบัตรประจำตัว ผู้บังคับบัญชา 
เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน พ.ศ. 2528 
 
 
 
 
 

กลุ ่มงานความ
มั่นคง ที่ทำการ
ปกครองจังหวัด 

ข้อพึงระวัง   
คำส ั ่ งท ี ่  60/2500 ลงว ันท ี ่  5 ก ุมภาพันธ ์  2500 ร ัฐมนตร ีว ่าการ

กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้ง ถอด และให้ออกจากยศสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน ซึ่งอยู่ในสังกัดจังหวัดชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา ไม่ใช่ผู้บังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัด 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2278 5002 ต่อ 312 

4. ประเด็น การพิจารณาอุทธรณ์สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

กรณีที่สมาชิกถูกให้ออกจากสมาชิกตามข้อบังคับที่ 4 หากมีการอุทธรณ์คำสั่ง
ต้องกระทำภายใน 30 วัน ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 
ต้องพิจารณาทำความเห็นในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ด้วย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทาง 

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1.  ข ้อบ ั งค ับท ี ่  4 
เรื ่อง กำหนดวิธีการ
ให ้ออกจากสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. 2498 

ผู ้บ ังคับการกอง
อาสารักษาดินแดน
จังหวัด 

ข้อ 9 คำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือยื่น
ต่อผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 
หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย
ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่ว ันที่
ทราบคำสั่ง  

กองบ ั งคั บ
การกองอาสา
รักษาดินแดน
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทาง 

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

2. ระเบียบที่ 7 เรื่อง 
การรายงานเมื่อสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดน
ต้องหาคดีอาญา 

 ข้อ 2 เมื่อผู้บังคับการจังหวัดได้รับรายงาน
จากนายอำเภอ ฯ แล้วให้พิจารณาดำเนินการ
ในตามควรแก่กรณี (รายละเอียดตามคู ่มือ
กฎหมาย ข ้อบ ังค ับ และระเบ ียบการ
กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน 

กองบ ั งคั บ
การกองอาสา
รักษาดินแดน
จังหวัด 

ข้อพึงระวัง   
1. การเสนอขอรับบำนาญพิเศษ กรณีสมาชิก อส. เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ 

ให้เสนอขอเฉพาะที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น 
2. การลงนามในหนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะ

เหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ต้องระบุสาเหตุให้ถูกต้องครบถ้วน 
3. การยื่นเรื่องขอรับบำนาญพิเศษ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

พ.ศ. 2494 โดยอนุโลม ให้ยื่นภายในกำหนดอายุความสามปี  
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2278 5002 ต่อ 312 

5. ประเด็น การควบคุมยุทธภัณฑ์ 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการสั่งใช้อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และการควบคุม
ยุทธภัณฑ์ สำหรับกองอาสารักษาดินแดน ในฐานะผู ้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด  
ในภารกิจกองอาสารักษาดินแดนซึ่งต้องเป็นไปเพ่ือหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 
พ.ศ. 2497 หมวด 2 มาตรา 16 ทั้งนี้ ยังสามารถมอบอำนาจไปยังผู้บังคับกองร้อยอาสารักษา
ดินแดนอำเภอ (นายอำเภอ) ซึ่งมีไว้ใช้ในการปฏิบัติงานประจำหน่วย และประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีกำหนด 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. พระราชบัญญัติ
ควบค ุมย ุทธภ ัณฑ์   
พ.ศ. 2530 
2. พระราชบัญญัติ
ก อ ง อ า ส า ร ั ก ษ า

-  ม ีหน้าที ่ ในการ
กำกับ ดูแล ควบคุม 
อาว ุธ ย ุทธภ ัณฑ์ 
เส ื ้อเกราะป้องกัน
กระสุน และรถยนต์

1 .  พ ิจารณาออกหน ังส ืออน ุญาต 
พกอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิดออกไปนอกบริเวณที่ตั้งของหน่วย
ราชการ 
2. การตรวจตราและตรวจสอบ 

1. บก.อส.จ. 
2. ร้อย.บก.บร.จ. 
3. ร้อย.อส.จ. 
4. ร้อย.อส.อ. 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ดินแดน พ.ศ. 2497 
ข้อบังคับที ่ 3 เรื ่อง 
การ เบ ิ กจ ่ าย  เก็บ
รักษาการรับผิดชอบ 
และการรายงานขอ
จำหน่ายอาวุธ กระสุน 
และวัตถุระเบิด พ.ศ. 
2497 
3. กฎกระทรวง การมี
และใช้อาวุธปืน เครื ่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด 
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม
อาว ุ ธป ื นของหน ่ วย
ราชการและรัฐวิสาหกิจ 
และการมอบให้ประชาชน
มีและใช้เพื ่อช่วยเหลือ
ราชการ พ.ศ. 2553 
4. ระเบียบกรมการ
ปกครองว่าด้วยการมี
และใช ้ เ ส ื ้ อ เกราะ
ป้องกันกระสุนและ
สะเก็ดระเบิด พ.ศ. 
2560 
5. ระเบียบกรมการ
ปกครองว่าด้วยการมี
และใช ้ รถยนต ์หุ้ ม
เกราะป้องกันกระสุน 
พ.ศ. 2550 

หุ ้มเกราะป้องกัน
กระสุน ที่มีไว้ใช้ใน
การปฏ ิ บ ั ต ิ งาน
ภายในจังหวัด ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

 

ข้อพึงระวัง  
1. การควบคุมกำกับ ดูแล ตรวจสอบ คลังอาวุธของกองร้อยอาสารักษา

ดินแดนในสังกัดให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการใช้และการเก็บรักษาอาวุธ 
2. การรายงานยอดยุทธภัณฑ์คงคลัง อาจจะไม่ตรงกับยอดยุทธภัณฑ์ที่มีอยู่

จริง จำเป็นต้องกำชับให้มีการตรวจนับจริงจัง โดยเฉพาะผู้เข้ารับตำแหน่งใหม่ท่ีต้องรับผิดชอบ 
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หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2278 5002 ต่อ 312 

6.  ประเด็น การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัด เรียกโดยย่อว่า ศอ.ปส.จ. เป็นกลไกบูรณาการการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในพ้ืนที่จังหวัด 

ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2278 5002 ต่อ 312 

7. ประเด็น อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจในการตรวจค้นสถานที่ 
บุคคล และยานพาหนะ รวมทั้งยึดหรืออายัดสิ่งของที่เป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

คำสั ่งศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 
๑๔ /๒๕๖๓ ลงวันที่  
30 เมษายน 2563
เร ื ่ อง  จ ั ดต ั ้ งศ ูนย์  
อำนวยการและศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
ระดับพ้ืนที ่
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ใน
ฐานะผู้อำนวยการศูนย์
อำนวยการป ้องกัน
และป ร า บ ป ร า ม 
ยาเสพต ิดจ ังหวัด
(ผอ.ศอ.ปส.จ.) 
 
 
 

1. มอีำนาจในการปรับปรุงองค์ประกอบ
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ให้รองผู้อำนวยการ กรรมการ เลขานุการ 
และการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามอำนาจหน้าที่  
2. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คณะทำงาน ที่ปรึกษา หรือมอบหมาย 
ให ้หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
อย่ างหนึ่ งอย ่ าง ใด ให ้ เป็ นตาม
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

ศอ.ปส.จ. 
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ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2278 5002 ต่อ 312 

8. ประเด็น อำนาจในการอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชง) 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มอบอำนาจให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด  
เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ภายใน
เขตจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในการอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้
โทษประเภท 2 ประเภท 3 และประเภท 5  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

พระราชบัญญัติยาเสพติด
ให ้ โทษ พ.ศ .  ๒๕22
ประกอบประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 183) 
พ.ศ. 2546 เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที ่และ
กำหนดอำนาจหน้าที่ เพ่ือ
ปฏิบัติการตามกฎหมายว่า
ด้วยยาเสพติดให้โทษ 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 1. เข ้ า ไปในสถานท ี ่ ของผู้ รั บ
อน ุญาตนำเข ้ า  ส ่ งออก ผลิต 
จำหน่าย หรือเก็บยาเสพติดให้โทษ 
เพ ื ่อตรวจสอบการปฏ ิบ ัต ิตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
2. เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด 
เพื่อตรวจค้นสิ่งของที่เกี ่ยวกับยา
เสพติด 
3. ค้นบุคคลหรือยานพาหนะที่มี
เหตุสงสัยว่ามียาเสพติด 
4. ยึดหรืออายัดยาเสพติดหรือ
สิ่งของที่มีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
5. ค้นตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

ศอ.ปส.จ. 
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ข้อพึงระวัง 
-  

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2278 5002 ต่อ 312 

9. ประเด็น การอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ การสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

1. ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 
ประเภท 3 หรือประเภท 4  

2. การสั่งพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต ในจังหวัดที่อยู่ในเขตอำนาจ  

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

พระราชบ ัญญัติยาเสพติด 
ให้โทษพ.ศ. ๒๕22 ประกอบ
กฎกระทรวง พ.ศ. 2563  
ว่าด้วย การขออนุญาตและ 
การอน ุญาตผล ิ ต นำเข้ า 
ส่งออก จำหน่าย หรือ มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท 5 เฉพาะกัญชง 
(Hemp) และคำสั ่งสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  
ที ่44/2564 ลงว ันที่  28 
มกราคม 2564 เร ื ่อง มอบ
อำนาจเลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา ตามกฎหมาย 
ว ่ าด ้ วยยาเสพต ิดให ้ โทษ  
ให ้ ผู้ ว ่ าราชการจ ั งหวั ด 
และมอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต 

ผู้อนุญาต 1. การอนุญาตให้จำหน่ายหรือมี
ไว้ในครอบครองซึ ่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท 2 ตามมาตรา 17 
เฉพาะสถานพยาบาลของรัฐ 
2. การอนุญาตให้จำหน่ายหรือมี
ไว้ในครอบครองซึ ่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท 3 ตามมาตรา 20 
3. การอนุญาตให้จำหน่ายหรือมี
ไว้ในครอบครองซึ ่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง
ตามมาตรา 26/3 
 

สำน ักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 
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ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2278 5002 ต่อ 312 

10. ประเด็น การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่ 
การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดพื้นฟู 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับการบำบัดฟ้ืนฟูในทุก

อำเภอ และจัดตั้งศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด 

ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2278 5002 ต่อ 312 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

พระราชบัญญัติว ัตถุที่
ออกฤทธ ิ ์ ต ่ อจ ิ ตและ
ประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผู้อนุญาต 1. การอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท ๒ ประเภท ๓  หรือ
ประเภท ๔  
2. การสั่งพักใช้ใบอนุญาตและการ
เพิกถอนใบอนุญาตในจังหวัด 

ศอ.ปส.จ. 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ประกาศคณะรักษาความ
สงบแห ่ ง ช าต ิ ฉบ ั บที่  
๑๐๘/๒๕๕๗ ลงว ันที่  
27 ก.ค. 2557 เรื ่อง 
การปฏ ิบ ัต ิ ต ่ อผู้ ต ้ อ ง
สงสัยว่ากระทำผิดตาม
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
เพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู
และการดูแลผู ้ผ่านการ
บำบัดพื้นฟู 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด  
ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส.จ. 

1. จัดตั ้งศูนย์เพื ่อการคัดกรอง 
ผ ู ้ เข ้ารับการบำบัดฟ ื ้นฟ ูในทุก
อำเภอ  
2. จัดตั้งศูนย์เพื่อประสานการดูแล
ผ ู ้ผ ่านการบำบัดฟื ้นฟูในระดับ
อำเภอ และระดับจังหวัด 
 

ศอ.ปส.จ. 
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11. ประเด็น การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูการบำบัดพื้นฟู 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

1. ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส.จ. มีอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้งศูนย์ 
เพ่ือการคัดกรองฯ ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่มีศักยภาพ 

2. ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการประกาศสถานที่เพื่อจัดการบำบัดฟื้นฟู
รูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยแต่งตั้ง ผู้อำนวยการศูนย์ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารจัดการภาพรวมของการจัดศูนย์ฯ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอื่น ๆ ตามที่ผู ้ว่า
ราชการจังหวัดเห็นสมควร 

ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2278 5002 ต่อ 312 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ป ร ะ ก า ศ ส ำ น ั ก ง า น
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด 
เร ื ่อง การนำตัวผู ้ต ้อง
สงสัยเข้ารับการบำบัด
ฟ้ืนฟูการบำบัดพ้ืนฟูและ
การประเมินเป็นผู ้ผ่าน
การบำบัดฟ้ืนฟู พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด 
ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส.จ. 
 

1. จัดตั้งศูนย์เพ่ือการคัดกรองฯ 
2. ประกาศสถานที่ เพื ่อจัดการ
บ ำ บ ั ด ฟ ื ้ น ฟ ู ร ู ป แ บ บ ศ ู น ย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ศอ.ปส.จ. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการพัฒนาชุมชน  
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1. ประเด็น การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล  
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

1. พัฒนากลไกการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ให้มีประสิทธิภาพ 
2. ยกระดับคุณภาพแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ให้มีลักษณะเป็นแผนเดียว (One Plan) 
3. ส่งเสริมให้มีมีแนวทางการสนับสนุน ควบคุม และกำกับติดตามการจัดทำและ

ประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ระเบ ี ยบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนและประสาน
แผนพัฒนาพ ื ้นที่  
ในระดับอำเภอและ
ตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กำกับการบริหาร
การดำเน ิน งาน 
ใ ห ้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ระเบียบฯ  

ข้อ ๓0 ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดและ
นายอำ เภอ กำก ับด ู แล  และ ให้  
คำแนะนำเพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ ่นและการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
ในระดับจังหวัด เพื ่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายว ่าด ้วยการจ ัดต ั ้งองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายว่า
ด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

สำนักงานพัฒนา
ช ุมชนจ ังหว ัด/
อำเภอ 

ข้อพึงระวัง 
สั่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตาม

คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด รวมถึงสอดคล้องกับบริบท สภาพพื้นที่ 
และสถานการณ์ปัจจุบันเร่งด่วน อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นต้น 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕ 
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2. ประเด็น โครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
เป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุ

ตั้งแต่แรกถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ระเบียบกระทรวง มหาดไทย
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาเด็ก
ชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 
๒๕๔๓  
- ฉบับที่ ๑ ประกาศ ณ วันที่ 
๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓  

ข้อ ๗ การดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาเดก็ชนบท 
ให ้ประกอบด ้วยคณะ 
กรรมการ ดังนี้ 
    (๓) คณะกรรมการ
บริหารกองทุนพัฒนา
เด็กชนบทจังหวัดมีผู้ว่า
ราชการจ ั งหว ัดเป็ น
ประธานกรรมการ  
มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ 
บริหารกองทุนพัฒนา
เด ็กชนบทของจังหวัด  
ไม่น้อยกว่าเจ็ดคน โดย
แต่งตั้งจากหัวหน้าส่วน
ราชการระดับจังหวัด ผู
แทนองค์ กรเอกชน 
ในจังหวัดและบุคคลที่
พิจารณาเห็นว่าสามารถ
ให ้การสน ับสน ุนการ
ดำเนินงานพัฒนาเด็ก
ชนบทของจังหวัดได้ 
โดยมีพัฒนาการจังหวัด
เป็นกรรมการและ
เลขานุการ หัวหน้า
ฝ ่ายของสำนักงาน

คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเด ็กชนบทจ ังหว ัด มี
อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    ๑. ส ่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาเด็กชนบท 
อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี 
    ๒. กำหนดแนวทางการจัด
กิจกรรม การรณรงค์ หาเงิน
สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท 
    ๓. ดำเนินงานให้เป็นไปตาม
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ น ว ท า ง ที่
คณะกรรมการอำนวยการ
กอ งท ุ นพ ัฒนา เ ด ็ ก ช น บ ท
กำหนด 
    ๔. พิจารณาอนุมัต ิการใช้
จ ่ ายเง ินกองท ุนพ ัฒนา เด็ก
ชนบท ตามข้อ ๑๑ 
    ๕. กำหนดระเบียบ บริหาร 
ควบคุม ติดตาม และประเมินผล 
การดำเนินงานกองทุนพัฒนา
เด็กชนบท 
    ๖. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
งานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท 
 
 

สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด/
อำเภอ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

พัฒนาชุมชนจังหวัด
ที่ ร ั บผ ิดชอบ เป็น
กรรมการและผู ้ช่วย 
เลขานุการ 

- ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกาศ ณ ว ันที ่  ๒๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

กำกับการบริหารการ
ดำเนินงานให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ 

- 
 

สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด/
อำเภอ 

ข้อพึงระวัง 
สั่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตาม

คู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด รวมถึงสอดคล้องกับบริบท สภาพพื้นที่  
และสถานการณ์ปัจจุบันเร่งด่วน อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) เป็นต้น 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน  
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๑๕  

3. ประเด็น การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
ดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย 
รวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีว ิตประจำวันตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

มต ิ คณะร ั ฐ มนตรี   
เมื ่อวันที ่ ๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ 

กำก ับการบร ิหาร
การดำเนินงานให้
เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติ 

๑. ให้ถ ือว ่ามาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
เป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม
ให ้ข ้าราชการ ประชาชน แต่งกาย 

สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด/
อำเภอ 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ส่งเสริมและสนับสนุน 
การใช้และสวมใส่ผ้าไทย 

ด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของ
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น หรืออย่างน้อยสัปดาห์
ละ ๒ วัน 
๒. พิจารณาจัดทำมาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 
โดยมีแนวทางของการดำเนินการ 
ได้แก่ 

๒.๑ สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เก ี ่ยวก ับนโยบาย เร ื ่อง การรณรงค์  
การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองแก่
ส่วนราชการในสังกัด และในพื้นที่จังหวัด
ให้แก่กลุ ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงาน/
องค ์กรภาคร ัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 

๒.๒ วธิีสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรม 
เช่น การประชุม เสวนา เป็นต้น 

๒.๓ วิธีสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ เช่น 
แผ่นพับ ป้ายนิทรรศการ สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น 
๓. จัดทำแผนงาน/โครงการรณรงค์
การใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื ้นเมือง
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน   

๓.๑ รวบรวมเนื ้อหาสาระและ
ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
ในพ้ืนที่จังหวัด 

๓.๒ กำหนดรูปแบบการรณรงค์ 
ประเมินหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน
ที ่ม ีศ ักยภาพในการรณรงค ์ และ
สถานการณ์เกี่ยวกับการรณรงค์การ
แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

๓.๓ จัดทำแผนปฏิบัติการรณรงค์
การแต ่ งกายด ้ วยผ ้ า ไทยและผ้า
พ้ืนเมืองของจังหวัด 

๓.๔ จัดทำสื ่อเนื ้อหาสาระเกี ่ยวกับ
วิธีการรณรงค์แต่งกายด้ วยผ้ า ไทย
และผ้ าพื้ น เมื อ ง  เพื่อสร้างค่านิยม
และการตระหนักรับรู้การรักษามรดก
และอัตลักษณ์ภู มิ ปั ญญาของ ไทย
เผยแพร่ แก่ประชาชนทั่วไป 
๔. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ในการรณรงค์ระหว่างภาครัฐ/เอกชน 
และประชาชน รวมทั้งกำหนดบทบาท
และหน้าที ่ ในการดำเน ินงานตาม
แผนปฏิบัติการของภาคีเครือข่าย เช่น 
ใ ห ้ ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ 
ทรัพยากร/บุคคลช่วยทำงาน และ
นำไปรณรงค์ในหน่วยงานของตน 
๕. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในจังหวัด
ตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม 
๖ .  จั ด ให้ มี การอนุ รั กษ์ ต่ อยอด  
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทย
ผลิตเป็นสินค้าต ่าง ๆ เพื ่อให ้เกิด
ประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ และสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
ในระดับจังหวัดและชุมชนต่าง ๆ 
๗. ประกาศยกย่องหน่วยงาน/องค์กร
ภาคร ัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ต้นแบบของจังหวัดที่รณรงค์การแต่งกาย
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองที่เกิดผล
เป็นรูปธรรม  

ข้อพึงระวัง 
สั่งการ กำกับ ควบคุม และสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไป

ตามที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และตามคู่มือแนวทางการดำเนินงาน ที่กรมการพัฒนาชุมชน
กำหนด รวมถึงกำชับ บัญชา การปฏิบัติหน้าที ่ของเจ้าหน้าที ่ให้ดำเนินการตามระเบียบ วินัย  
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับบริบท สภาพพื้นที่ และสถานการณ์
ปัจจุบันเร่งด่วน อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
เป็นต้น 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน   
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๑๔๑ ๖๐๕๗ 
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1. ประเด็น การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
กรณีทบวงการเมืองขอใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการ และกรณีเอกชนขอใช้ประโยชน์
แนวทางการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ว่าราชการจังหวัด   

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
กรณีส่วนราชการมีความจำเป็นเร่งด่วนที ่จะใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์  

ในราชการ ก่อนการดำเนินการถอนสภาพหรือการจัดขึ้นทะเบียนที่ดินจะแล้วเสร็จ ซึ่งขอใช้เป็นการ
ชั่วคราว หรือเอกชนประสงค์จะขอใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว  
 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

 ม าตร า  9  แห่ ง
ประมวลกฎหมาย 
ที่ ด ิ น  ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยหลักเกณฑ ์
และวิธีการอนุญาต
ตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมาย
ที ่ด ิน พ.ศ. 2543 
และคำสั่ง 
กระทรวงมหาดไทย  
ที่ 109/2538  
ลงวันที่ 16 มีนาคม 
2538 เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามความในมาตรา 
9 แห ่ งประมวล
กฎหมายที่ดิน 

 1. ให้หน่วยงาน
ที ่เก ี ่ยวข้องตรวจ 
สอบ และให้ความ 
เห็น เช ่น สำนัก 
งานการปฏ ิ รู ป
ที ่ด ินเพื ่อเกษตร 
กรรม สำนักงาน
โยธาธ ิการและผัง
เมืองจังหวัด อำเภอ 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 2 .  เร ่ งร ั ดการ
ดำเน ิ นงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น อำเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการออกหนังสืออนุญาต
ให้ใช ้ประโยชน์ในที ่ด ินของรัฐตาม
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
ตามคำส ั ่ งกระทรวงมหาดไทย ที่  
109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที ่ตาม
ความในมาตรา 9 แห ่ งประมวล
กฎหมายที่ดิน 

สำนักงานที่ดิน 
จังหวัด/สาขา 
 

ข้อพึงระวัง 
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 9 แห่ง

ประมวลกฎหมายที่ดิน ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีอำนาจในการออก
ใบอนุญาต ซึ่งในการออกใบอนุญาตและเงื ่อนไขในการอนุญาตนั้น ต้องเป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 
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หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนจัดการที่ดินของรัฐ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5837 

2. ประเด็น การพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย  
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

การขออนุญาตดูดทรายเป็นการขอเข้าไปประกอบกิจการในที ่ด ินของรัฐ  
ตามมาตรา 9 (2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คือ เป็นการทำลายหรือทำให้เสื ่อมสภาพที่ทราย  
ซึ่งเป็นบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุ เบกษา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2523 เรื่อง กำหนดบริเวณที่หวงห้ามตามมาตรา 9 (2) แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. 2546 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพืน้ที ่

 ระเบ ียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการ
อน ุญาตให ้ด ูดทราย 
พ.ศ. 2546 และคำสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 
109/2538 ลงวันที่ 
16 มีนาคม 2538 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที ่ตามความ 
ในมาตรา  9  แห่ ง 
ประมวลกฎหมายที่ดิน 
 
 

 1. ให ้ หน ่ วยงานที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบและ
ให้ความเห็นสำนักงาน
ทีด่ินจังหวัด/สาขา  
 2. อำนาจในการกำกับ
และควบคุมเร่งรัดการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้อง  สำนักงาน
ที่ดินจังหวัด/สาขา  
 

ผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที ่ในการออก
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ  
ดูดทราย ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที ่ 109/2538 ลงว ันท ี ่  16 
มีนาคม 2538 เร ื ่อง แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามความใน
มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมาย
ที่ดิน โดยการอนุญาตรายหนึ่ง ๆ 
ไม่ควรเกิน 5 ไร่ ใบอนุญาตให้มี
กำหนด เวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต 

สำนักงานที่ดิน 
จังหวัด/สาขา 
 

ข้อพึงระวัง  
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาตให้

ประกอบกิจการดูดทราย ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งในการออก
ใบอนุญาตและเงื่อนไขในการอนุญาตต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนจัดการที่ดินของรัฐ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5837 
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3. ประเด็น การขอขึ้นทะเบียนที่ดิน เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ   
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

เป็นการนำที่ดินของรัฐ ประเภทที่รกร้างว่างเปล่าซึ ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิ
ครอบครอง นำขึ ้นทะเบียนเพื ่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำนาจในการจัดขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

มาตรา 8 ทวิ แห่ง
ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว ่าด ้วยว ิธ ีปฏ ิบ ัติ
เก ี ่ยวก ับการถอน
สภาพ การจ ัดขึ้น
ทะเบียน และการ
จัดหาผลประโยชน์
ในที่ดินของรัฐ ตาม
ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2550 

1 .  ใ ห ้ ห น ่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบ และ
ใ ห ้ ค ว า ม เ ห ็ น  เ ช่ น 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เ พ ื ่ อ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม 
สำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด อำเภอ 
องค ์ กรปกครองส ่ วน
ท้องถิ่น 
2. เร่งรัดการดำเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
เ ช ่ น  อำ เภอ  องค ์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 
ลงวันที ่ 16 มีนาคม 2538 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามความในมาตรา 9 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยการ
อนุญาตรายหนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน 
5 ไร่ ใบอนุญาตให้มีกำหนด 
เวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่
ออกใบอนุญาต 

อำเภอ องค์กร
ปกครองส ่ วน
ท้องถิ่น 

ข้อพึงระวัง  
กรณีที่ทบวงการเมืองผู้ขอมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ก่อนการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนที่ดินเพ่ือให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะเป ็นพน ักงานเจ ้ าหน ้าท ี ่ตามมาตรา 9 แห ่งประมวลกฎหมายท ี ่ ด ิน ตามคำสั่ ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 109/2538 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2538 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  
ตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีอำนาจในการออกใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องส่ง
เรื่องราวการขอใช้ประโยชน์ดังกล่าวเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติก่อนได้ 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนจัดการที่ดินของรัฐ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5837 
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4. ประเด็น การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที ่ในการจัดให้มีหนังสือสำคัญสำหรับที ่หลวง 
(น.ส.ล.) เพื่อแสดงเขตที่ดินของรัฐประเภทที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง  
ใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อประโยชน์แผ่นดินโดยเฉพาะ ให้มีขอบเขตและเนื้อที่ที่ชัดเจน ตามมาตรา 8 ตรี 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการ
สั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/

แนวทางปฏิบัติหรือการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มาตรา 8 ตรี 
2.  กฎกระทรว ง 
ฉบ ับที่  26 (พ.ศ. 
2516) และ ฉบับที่ 
45  (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้
ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497 
3. ระเบียบกรมที่ดิน 
ว่ า ด ้ ว ยการออก
หนังสือสำคัญสำหรับ
ที ่หลวง พ.ศ. 2517 
และแก ้ ไขเพ ิ ่ มเติม 
(ฉบับที่ 2 - 6) 
4. คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 
2 1 8 9 / 2 5 4 6  
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 
2546 เร ื ่อง มอบ
อำนาจของอธ ิบดี
กรมท ี ่ ด ิ นให ้ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัดแบบ
บ ูรณาการปฏ ิบ ัติ
ราชการแทน  

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมที ่ด ินในการพิจารณา
ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่
หลวง ตามคำสั่งกรมที่ดิน 
ที่ 2189/2546 ลงวันที่  
24 ตุลาคม 2546 และมี
อำนาจสั่งการ กำกับ ควบคุม
หน ่วยงานท ี ่ ร ับผ ิดชอบ
เกี ่ยวกับการออกหนังสือ
สำค ัญสำหร ับท ี ่ หลวง 
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ขั ้นตอนและ
ว ิ ธ ี การท ี ่ กำหนดไว ้ ใน
กฎกระทรวง และระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

ออกหน ั งส ื อสำคัญ
สำหรับที่หลวง 

1. สำนักงานที่ดิน
จังหวัด/ สาขา 
2. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3. อำเภอ 
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ข้อพึงระวัง 
แม้ มาตรา 38 , มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ. 2534 และมาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 จะให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสามารถ มอบอำนาจช่วงได้ แต่การออก น.ส.ล. เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการ
คุ้มครองป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ และกระบวนการออก น.ส.ล. ยังเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
อันจะต้องมีการบูรณาการดำเนินการในพื้นที่ โดยมีผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางกำกับดูแล  
หากมอบช่วงให้หัวหน้าส่วนราชการ เช่น เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เป็นผู้ลงนามออก น.ส.ล. แทน 
อาจเป็นการไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการมอบอำนาจ 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนคุ้มครองที่ดินของรัฐ สำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมท่ีดิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5844  

5. ประเด็น การเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง  
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

โดยที่อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 
(น.ส.ล.) เพื่อแสดงเขตที่ดินของรัฐประเภทที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง  
ใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อประโยชน์แผ่นดินโดยเฉพาะ ตามนัยมาตรา 8 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
จึงมีอำนาจในการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เนื่องจากเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี
อำนาจทำคำสั่งทางปกครอง เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องการเพิกถอนแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับ  
ที่หลวงไว้เป็นการเฉพาะจึงเป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปตามนัยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังนั้น เมื่อปรากฏว่ามีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไปโดยผิดพลาด
คลาดเคลื่อนอธิบดีกรมที่ดิน จึงมีอำนาจ ในการพิจารณาและมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสำคัญ
สำหรับที่หลวงที่ออกไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ 
 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มาตรา 8 ตรี 

2. ระเบ ียบกรม
ที ่ด ิน ว่าด้วยการ
เพิกถอนหรือแก้ไข
ห นั ง ส ื อ ส ำ คั ญ
สำหร ั บที่ หลวง 
พ.ศ. 2529  

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมที่ดินในการพิจารณา
เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือ
สำค ัญสำหร ับท ี ่ หล วง  
ต า ม ค ำ ส ั ่ ง ก ร ม ท ี ่ ดิ น  
ที่ 2189/2546 ลงวันที่ 
24 ตุลาคม 2546 และมี
อำนาจสั่งการ กำกับ และ
ควบคุมหน่วยงานที่รับผดิชอบ

ออกคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไข
หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 

สำนักงานที่ดิน
จังหวัด/สาขา 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

3. คำสั่งกรมที่ดิน 
ที่ 189/2546  
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 
2546 เร ื ่อง มอบ
อำนาจของอธ ิบดี
กรมที่ ด ิ นให ้ผู้ ว่ า
ราชการจ ั งหวั ด 
แบบบู รณาการ
ปฏิบัติราชการแทน 

ปฏิบัต ิหน้าที ่ในการเพิก
ถอนหร ือแก ้ ไขหน ั งสือ
สำคัญสำหรับ ที ่หลวงให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน
และว ิธ ีการท ี ่กำหนดไว ้ใน
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ข้อพึงระวัง 
แม้ มาตรา 38 , มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ. 2534 และมาตรา 23 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 จะให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจช่วงได้ แต่กระบวนการเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับ 
ที่หลวง ยังเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานอันจะต้องมีการบูรณาการดำเนินการในพื้นที่ โดยมีผู ้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางกำกับดูแล หากมอบช่วงให้หัวหน้าส่วนราชการ เช่น เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดเป็นผู้ลงนามเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแทน อาจเป็นการไม่เหมาะสม  
และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการมอบอำนาจ 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กลุ่มพัฒนามาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  
สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2503 3381 

6. ประเด็น การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการออกคำสั่งให้ออกจาก
ที่ดินและขาดสิทธิอันพึงได้ตามใบจอง  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
“ใบจอง” คือ หนังสือที ่ทางราชการออกให้เพื ่อแสดงการยอมให้ราษฎร 

เข้าครอบครองที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว โดยจัดที่ดินให้ประชาชนอยู่อาศัยหรือประกอบการ  
ทำมาหาเลี ้ยงชีพ ตามประมวลกฎหมายที ่ดิน และระเบียบว่าด้วยการจัดที ่ด ินเพื ่อประชาชน  
พ.ศ. 2498 (ระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ) หากบุคคลที่ได้ครอบครองที่ดินตามใบจอง
รายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ 
อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจในการออกคำสั่งให้ผู้มีสิทธิตามใบจองออกไปจากที่ดินที่รัฐจัดให้ตามใบจอง 
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และให้ขาดสิทธิอันพึงได้ตามระเบียบ ข้อบังคับทั้งหลายทันที ซึ่งอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินดังกล่าว  
ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทน เพื่อความมีประสิทธิภาพ 
คล่องตัวรวดเร็ว สามารถบริหารงานแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๒๑๘๕/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป 
 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

๑. พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๓๘ (๗) 
๒. ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มาตรา ๓๒ 
๓. ระเบียบว่าด้วย
การจ ัดท ี ่ ด ินเ พ่ือ
ประชาชน พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๔. ระเบียบกรมที่ดิน
ว ่าด้วยการเพิกถอน 
และจำหน ่ายใบจอง
ออกจากทะเบียนที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

กำกับและควบคุม
การดำเนินการของ
สำน ั กงานที่ ดิ น
จังหวัด/สาขา  

- คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2185/2546 ลง
วันที่ 24 ตุลาคม 2546 เรื่อง มอบ
อำนาจของอธ ิบด ีกรมที ่ด ินให้ผ ู ้ว่า
ราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติ
ราชการแทน 
- การออกคำสั่งให้ผู้มีสิทธิตามใบจองที่
ไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบข ้อบ ั งคับ 
ข ้ อ ก ำ ห น ด  ห ร ื อ เ ง ื ่ อ น ไ ข ข อ ง
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติออกไป
จากที่ดินของรัฐ และให้ขาดสิทธิอันพึง
จะได้ตามระเบียบข้อบังคับทั ้งหลาย
ทันท ี

๑. สำนักงาน
ที่ดินจังหวัด/
สาขา 
2. อำเภอ 
 

ข้อพึงระวัง 
คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ผู ้มีสิทธิตามใบจองที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 

ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติออกไปจากที่ดินของรัฐและให้
ขาดสิทธิอันพึงจะได้ตามระเบียบข้อบังคับทั้งหลายทันทีตามความในมาตรา ๓๒ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน เป็นคำสั่งทางปกครอง ที่ผู้ได้รับคำสั่งทางปกครองสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 
๓๒ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่บุคคลนั้นได้รับทราบคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อได้ยื่น
อุทธรณ์ภายในกำหนดแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องวินิจฉัยและสั่งการอย่างใดอย่าง
หนึ่งว่าจะให้บุคคลนั้นมีสิทธิในที่ดินนั้นต่อไปหรือให้ขาดสิทธิตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 
๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมิได้วินิจฉัยสั่ งการอย่างใด
อย่างหนึ่งภายในกำหนดดังกล่าว ก็ให้ถือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้บุคคลนั้นมีสิทธิใน
ที่ดินนั้นต่อไป ซึ่งมีกรอบระยะที่บังคับต้องส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ภายในกำหนด ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่จังหวัดรับอุทธรณ์ (ผู ้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยยื่นต่อนายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่ง
อำเภอท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่) 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักจัดการที่ดินของรัฐ ส่วนจัดที่ดินเพื่อประชาชน 
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๑๔๑ ๕๘๒๘ - ๙ 

7. ประเด็น การอนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินกรณีเดินสำรวจได้เนือ้ที่เกิน 50 ไร่  
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

การออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสำรวจให้กับบุคคลที่เป็นผู้ซึ ่งได้ปฏิบัติตาม
มาตรา 27 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และผู้ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ภายหลัง
วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ตามมาตรา 58 ทวิ วรรคสอง (2) และ (3) แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน เนื้อที่เกิน 50 ไร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นผู้อนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินตามมาตรา    
58 ทวิ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบระเบียบคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2532) 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. มาตรา 58 ทวิ 
วรรคสอง (2), (3) 
และวรรคส ี ่  แห่ ง
ประมวล กฎหมาย
ที่ดิน  

2. ระเบ ียบคณะ 
กรรมการจ ัดที ่ดิน
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2532) 

เป ็นผ ู ้อน ุม ัต ิ ให้
ออกโฉนดท ี ่ ดิ น
ตามโครงการเดิน
สำรวจฯ กรณี เนื้อ
ที่เกิน 50 ไร่ 

บุคคลที ่นำเด ินสำรวจออก
โฉนดที่ดิน โดยไม่มีหลักฐานสำหรับ
ที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 58 ทวิ 
วรรคสอง (2) และ (3) ได้นำทำการ
รังวัดได้เนื้อท่ีเกิน 50 ไร่ ก่อนการออก
โฉนดที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
จะต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้อนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 
ทวิ วรรคสี ่ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการจัด
ที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2532) 

สำนักงานที่ดิน 
จังหวัด 

ข้อพึงระวัง 
 การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะอนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินรายใดเกินห้าสิบไร่ 

ไดต้่อเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายได้ตรวจสอบการทำประโยชน์แล้วปรากฏว่า 
 1. ผู้ครอบครองได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเองหรืออำนวยการ 

ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นด้วยตนเอง 
2. สภาพการทำประโยชน์ในที่ดินนั้น เป็นหลักฐานมั่นคงและมีผลผลิตอันเป็น

ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 
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หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนปฏิบัติการรังวัดและออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน                          .  
สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ                                               . 
เบอร์ติดต่อ : 0 2503 3396 – 7  

8. ประเด็น การอนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เกิน 50 ไร่ ให้แก่บุคคลตาม
มาตรา ๕๙ ทวิ  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เกินห้าสิบไร่ ให้แก่

บุคคลตามมาตรา 59 ทวิ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

 ๑. ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มาตรา ๕๙ ทวิ 
๒. ระเบียบของคณะ 
กรรมการจ ั ดที่ ดิ น
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๓๒) ข้อ ๕ 
และ ๖ 

เป็นผู้อนุมัติให้ออก
โฉนดท ี ่ ด ิ นหรื อ
หนังสือรับรองการ
ทำประโยชน ์ เกิน 
ห้าสิบไร่ 

การอนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรอง การทำประโยชน์เกินห้า
สิบไร่ ให้แก่บุคคลตามมาตรา ๕๙ ทวิ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะอนุมัติได้ต่อเมื่อ    
ได ้ตรวจสอบการทำประโยชน์แล้ว
ปรากฏว่า  

(๑) ผู้ครอบครองได้ทำประโยชน์
หรืออำนวยการทำประโยชน์ในที่ดิน
นั้นด้วยตนเอง และ 

(๒) สภาพการทำประโยชน์ในที่ดิน
นั้นเป็นหลักฐานมั่นคงและมีผลผลิตอัน
เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 

(ระเบียบของคณะกรรมการจัด
ท ี ่ด ินแห่งชาต ิ   ฉบ ับท ี ่  ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๓๒) ข้อ ๕ และ ๖) 

สำนักงานที่ดิน
จังหวัด 

ข้อพึงระวัง 
การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่

เกี่ยวข้องกำหนดไว้ 
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2503 3381 
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9. ประเด็น การสั่งการให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
กรณีมีการขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยปรากฏว่า

ที่ดินนั้นตั้งอยู่ในตำบลที่มี ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ้ืนที่ห้ามล่าสัตว์
ป่าหรือพ้ืนที่ที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและกรมป่าไม้หรือกรมพัฒนาที่ดิน
ยังไม่ได้ขีดเขตดังกล่าวลงในระวางแผนที่หรือกรณีที่ขีดเขตแล้วแต่ที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทำประโยชน์มีอาณาเขตติดต่อคาบเกี่ยวหรืออยู่ในเขตดังกล่าวให้ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันออกไปตรวจพิสูจน์ที่ดิน แล้วเสนอความเห็นต่อผู้ว่าฯ ว่าสมควร
ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้หรือไม่ เพียงใด เมื่อผู้ว่าฯ พิจารณาแล้วเห็น
ว่าสมควรออกโฉนดที่ดินฯ ให้สั ่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที ่พิจารณาดำเนินการตามข้อ  ๑๐ (๒)  
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) (พิจารณาดำเนินการ ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์) 
 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

๑. ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มาตรา ๕๙ 

๒. กฎกระทรวง ฉบับ
ที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้
ใช้ประมวล กฎหมาย
ที ่ด ิน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
ข้อ ๑๑ 

เป ็ นผู้ สั่ ง การ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาดำเนินการ
ตามข้อ ๑๐ (๒) แห่ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 
๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 

เม ื ่ อผ ู ้ ว ่ า ราชการจ ั งหว ัดได้
พิจารณาผลการตรวจพิสูจน์ที่ดินของ
คณะกรรมการแล้ว ปรากฏว่าที่ดิน
นั้นไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขต
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้
จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี หรือปรากฏว่าที่ดินนั้น
อย ู ่ ใน เขตด ั งกล ่ าว  แต ่ผ ู ้ ขอได้
ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน
ดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายมา
ก่อนวันที่ทางราชการกำหนด ให้ที่ดิน
นั ้นเป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าหรือเขตที่ได้จำแนกให้
เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
และไม่มีผู้คัดค้านภายในกำหนดเวลา
ที่ประกาศให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดสั่ง
การให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา

สำนักงานที่ดิน
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ดำเนินการตามข้อ ๑๐ (๒) (พิจารณา
ดำเน ินการออกโฉนดท ี ่ ด ินหรือ
หนังสือรับรองการทำประโยชน์) 

ข้อพึงระวัง 
การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่

เกี่ยวข้องกำหนดไว้ 
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  
สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2503 3381 

10. ประเด็น การอนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ให้แก่บุคคลตามมาตรา 
๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายทีด่ิน กร ีมีความจำเป็นอย่างอ่ืน  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
 การพิจารณาออกโฉนดที่ดินให้แก่บุคคลตามมาตรา 59 ทวิ กรณีมีความ

จำเป็นอย่างอ่ืนจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

๑. ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน มาตรา ๕๙ ทวิ 

๒. ระเบียบของคณะ 
กรรมการจ ั ดที่ ดิ น
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๓๒) ข้อ ๗ 

เป็นผู้อนุมัติให้ออก
โฉนดที่ ด ิ นหรื อ
หนังสือรับรองการทำ
ประโยชน ์  ให ้ แก่
บุคคลตามมาตรา ๕๙ 
ทว ิ  แห ่ งประมวล
กฎหมายที่ดิน กรณี
มีความจำเป็นอย่าง
อ่ืน 

การพิจารณาออกโฉนดที ่ดินให้แก่
บ ุคคลตามมาตรา  ๕๙ ทว ิ ค ือ ผ ู ้ซึ่ง
ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่
ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดย
ไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที ่ดิน
และมิได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา ๕ 
แห ่งพระราชบ ัญญ ัต ิ ให ้ใช ้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ไม่รวมถึง
ผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ ตรี กรณีมี
ความจำเป็นอย่างอื่นจะต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้ว่าราชการจังหวัด 

สำนักงานที่ดิน 
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

(ระเบ ียบของคณะกรรมการจ ัดที ่ดิน
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ข้อ ๗) 

ข้อพึงระวัง 
การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่

เกี่ยวข้องกำหนดไว้ 
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  
สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2503 3381 

11. ประเด็น การอนุมัติให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในบริเว ที่ดินที่ได้สร้างระวางแผนที่เพื่อ
การออกโฉนดที่ดินไว้แล้ว  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
การออกโฉนดที่ดินให้กระทำในบริเวณที่ได้สร้างระวางแผนที่เพ่ือการออกโฉนด

ที่ดินไว้แล้ว ในบริเวณที่ดินนอกจากนี้ให้ออกเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เว้นแต่อธิบดีกรม
ที่ดินเห็นเป็นการสมควร ให้ออกหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ในบริเวณที่ดินที่ได้สร้างระวางแผนที่
ไว้แล้วไปพลางก่อนได้ โดยอธิบดีกรมที่ดิน ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๑๘๕/๒๕๔๖ มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

๑. ระเบียบของ
คณะกรรมการ
จัดที่ดินแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๓๒) ข้อ ๔ 

๒. คำสั่งกรมที่ดิน 
ที่ ๒๑๘๕/๒๕๔๖ 
เรื ่อง มอบอำนาจ
ของอธ ิบด ี กรม
ที่ ดิ น ใ ห ้ ผู้ ว่ า

เป็นผู้อนุมัติให้ออก
หนังสือรับรองการ
ทำประ โ ยชน ์ ใ น
บร ิเวณที ่ด ินท ี ่ ได้
สร้างระวางแผนที่
เพื ่อการออกโฉนด
ที่ดินแล้ว 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ออกหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ในบริเวณที่ดินที ่ได้
สร้างระวางแผนที่เพ่ือการออกโฉนดที่ดินแล้ว 

สำนักงานที่ดิน
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ราชการจ ั งหวัด
แบบบู รณาการ
ปฏ ิบ ัต ิ ราชการ
แทน ลงว ันที่  ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

ข้อพึงระวัง 
การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่

เกี่ยวข้องกำหนดไว้ 
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน  
สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2503 3381 

12. ประเด็น การสั่งการกรณีแจ้งการครอบครองท่ีดินผิดพลาดคลาดเคลื่อน  
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

โดยที่พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 5 ระบุ
ไว้ว่า ให้ผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับโดยไม่มี
หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินแจ้งการครอบครองที่ดินต่อนายอำเภอท้องที่ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่รัฐมนตรีกำหนด   ภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ใช้บังคับ และเม่ือผู้แจ้งการครอบครองที่ดินได้แจ้งการครอบครองที่ดินไว้
โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 
แล้ว หากปรากฏหลักฐานว่า การแจ้งการครอบครองที ่ดินดังกล่าวมีการผิดพลาดคลาดเคลื่อน  
ให้นายอำเภอสอบสวนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการแก้ไข แล้วให้แก้ทะเบียนการครอบครองที่ดิ น
ตามกรณี ตามคำสั ่งกระทรวงมหาดไทย ที ่ 1244/2497 ลงวันที ่ 9 พฤศจิกายน 2497  
เรื่อง ระเบียบการแจ้งและรับแจ้งที่ดินที่มีผู้ครอบครองอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับข้อ 9 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

- พระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. 2497 มาตรา 5 

- การสั่งการ พิจารณาสั ่งการกรณีที ่ปรากฏ
หลักฐานว่าการแจ้งการครอบครอง
ท ี ่ด ินด ังกล ่าว น ั ้นม ีการผ ิดพลา
คลาดเคลื่อน 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

- คำสั่งกระทรวงมหาดไทย 
ที่ 1244/2497 ลงวันที่ 
9 พฤศจิกายน 2497 

ข้อพึงระวัง 
การพิจารณาสั่งการจะมีผลต่อหลักฐานการแจ้งการครอบครอบครองที ่ดิน  

ซึ่งใช้เป็นหลักฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน จึงควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ 
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5775 - 7 

13. ประเด็น การอนุมัติจำหน่าย ส.ค.1 ออกจากทะเบียนการครอบครองท่ีดิน  
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

กรณีปรากฏว่าที่ดินแปลงใดได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ไว้โดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย เช่น มิได้ครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ หรือ
เป็นที่รกร้างว่างเปล่า หรือเป็นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งประชาชนใช้ร่วมกัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สอบสวนข้อเท็จจริงและตรวจสอบสภาพที่ดินให้ปรากฏแน่ชัดว่าที่ดินแปลงนั้นผู้แจ้งไม่มีสิทธิโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติจำหน่าย ส.ค.1 ของที่ดินแปลงนั้น  
ออกจากทะเบียนการครอบครองที ่ดินเมื่อผู ้ว ่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดำเนินการจำหน่าย ส.ค.1 ของที่ดินแปลงนั้นออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดินแล้วให้รายงาน
การจำหน่ายส.ค.1 ไปกรมที่ดินเพื่อจำหน่ายทะเบียนการครอบครองที่ดินทางกรมที่ดินให้ถูกต้อง
ตรงกันต่อไป 
 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 
23/2513 
ลงวันที ่27 
พฤษภาคม 2513 
 

- การอนุมัต ิ  อนุมัติจำหน่าย ส.ค.1 ออก
จากทะเบียนการครอบครองที่ดิน เมื่อ
ปรากฏว่าที ่ด ินแปลงใดได้แจ ้งการ
ครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ไว้โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 
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ข้อพึงระวัง  
คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบต่อสิทธิของผู้แจ้งการครอบครอง

ที่ดินหรือผู้ครอบครองต่อเนื่องในที่ดินที่ถูกจำหน่าย ทำให้สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการออก
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินได้ จึงควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา  40 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5775 – 7  

14. ประเด็น การพิจารณาสั่งอนุญาตให้คนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินในฐานะท่ีเป็นทายาทโดยธรรม 
ตามมาตรา 93 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 93 กำหนดให้คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งที่ดิน 

โดยได ้ร ับมรดกในฐานะที ่ เป ็นทายาทโดยธรรมและต้องได ้ร ับอนุญาตจากรัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนในการสั ่งอนุญาตกรณีดังกล่าว ตามคำสั ่งกระทรวงมหาดไทย ที ่ 152/2546  
ลงวันที่ 21 เมษายน 2546 เรื่อง การมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้อธิบดี
กรมท่ีดิน และผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ 

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

- ประมวลกฎหมาย
ที่ดินมาตรา 93 

- คำส ั ่ งกระทรวง 
มหาดไทย ที่ 152/ 
2546 ลงวันที่ 21 
เมษายน 2546 
เรื่อง การมอบอำนาจ
ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
ให้อธิบดีกรมที ่ดิน
และผ ู ้ ว ่ าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการ
แทน 

- การสั่งอนุญาต ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
พิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวได้มาซึ่ง
ที่ดินโดยได้รับมรดกที่เป็นทายาทโดย
ธรรม เมื่อรวมกับที่ดินที่มีอยู่แล้วไม่
เกินจำนวนที่จะมีได้ตามมาตรา 87 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
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ข้อพึงระวัง 
คนต่างด้าวที่ขอรับมรดกต้องเป็นทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 1629 (กรณีเป็นผู้รับพินัยกรรมต้องเป็นทายาทโดยธรรมด้วย) จำนวนที่ดินที่คน
ต่างด้าวขอรับมรดกต้องไม่เกินจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 
87 ส่วนที่เกินต้องจำหน่าย 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5770 – 71 

15. ประเด็น การพิจารณาสั่งอนุญาตให้คนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย  
ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 96 ทวิ กำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งนำเงินมาลงทุน

ไม่ต่ำกว่าสี่สิบล้านบาทได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกินหนึ่งไร่ และต้องได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไข การได้มาซึ่งที่ดินเพื ่อใช้เป็นที ่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว  
พ.ศ. 2545  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนในการสั่งอนุญาตกรณีดังกล่าว ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 153/2546 ลงวันที่ 
21 เมษายน 2546 เรื่อง การมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้อธิบดีกรมที่ดิน 
และผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

- ประมวลกฎหมาย
ที่ดินมาตรา 96 ทวิ 

-  คำส ั ่ ง กระทรว ง 
มหาดไทยท ี ่ 153/ 
2546 ลงว ันที ่  21 
เมษายน 2546 เรื่อง 
การมอบอำนาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทยให ้อธ ิบดี
กรมท ี ่ ด ินและผ ู ้ ว่ า

- การสั่งอนุญาต ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย 
พ ิจารณาอน ุญาตให้คนต ่างด ้าว  
ซึ่งนำเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่าสี่สิบล้าน
บาทได้มาซึ่งที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
ได้ไม่เก ินหนึ ่งไร่  ตามหลักเกณฑ์ 
ว ิธ ีการ และเง ื ่อนไขที ่กำหนดใน
กฎกระทรวง 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทน 

- กฎกระทรวงกำหนด
หล ักเกณฑ์ ว ิธ ีการ 
และเงื่อนไข การได้มา
ซึ่งที่ดินเพื ่อใช้เป็นที่
อยู ่อาศัยของคนต่าง
ด้าว พ.ศ. 2545 

ข้อพึงระวัง 
คนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ โดยต้องนำเงินมา

ลงทุนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท และต้องดำรงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การได้มาซึ่งที่ดินเพ่ือใช้เป็นที่อยู่
อาศัยของคนต่างด้าว พ.ศ. 2545 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5770 – 71  

16. ประเด็น การพิจารณาสั่งอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ได้มาซึ่งที่ดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินขอ
จำหน่ายจ่ายโอนที่ดิน  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 กำหนดให้คนต่างด้าวผู้ได้มาซึ่งที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
จะจำหน่ายจ่ายโอนที ่ด ินไปต้องได้ร ับอนุญาตจากรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน  
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการ
สั่งการอนุญาต ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 152/2546 ลงวันที่ 21 เมษายน 2546 เรื่อง  
การมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้อธิบดีกรมที่ดิน และผู้ว่าราชการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทน  



 

542 
 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

- กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ. 2497) 
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติให้
ใช้ประมวลกฎหมาย
ที ่ด ิน พ.ศ. 2497 
ข้อ 1  (3) 

- คำส ั ่ งกระทรวง 
มหาดไทยที่ 152/ 
2546 ลงวันที่ 21 
เมษายน 2546 
เรื ่อง การมอบอำนาจ
ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย
ให้อธิบดีกรมที ่ดิน
และผู้ ว ่ าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการ
แทน 

- การสั่งอนุญาต ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนร ั ฐ มนตรี ว ่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง 
มหาดไทย พิจารณาอนุญาตให้คน 
ต่างด้าวผู ้ได้มาซึ ่งที่ดินตามประมวล
กฎหมายที่ดิน จำหน่ายจ่ายโอนที่ดิน
ในเขตจังหวัดนั้น 

 

ข้อพึงระวัง 
การจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน มี 3 กรณี  
1. คนต่างด้าวซึ่งได้ที ่ดินมาโดยอาศัยบทสนธิสัญญา ตามมาตรา 86 แห่ง

ประมวลกฎหมายที่ดิน 
2. คนต่างด้าวซึ่งได้ที ่ดินมาโดยได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรม  

ตามมาตรา 93 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
3. คนต่างด้าวซึ่งนำเงินมาลงทุนสี่สิบล้านบาท และซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่

อาศัย ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5770 - 71 
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17. ประเด็น การดำเนินการที่เกีย่วข้องกับการจำหน่ายที่ดินตามความในหมวด 3 แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 50, 51, 53 และ 55 กำหนดหลักเกณฑ์การ

ดำเนินการที่เก่ียวข้องกรณีการใช้อำนาจของอธิบดีกรมที่ดินในการจำหน่ายที่ดินตามความในหมวด 3 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินได้มอบอำนาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
ปฏิบัติราชการแทนด้านการวินิจฉัยสั่งการตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 720/2547 ลงวันที่ 9 มีนาคม 
2547 เรื่อง มอบอำนาจของอธิบดีกรมท่ีดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทน 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ความ
รับผิดชอบ 
ในฐานะ 
ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

- ประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 50, 51, 53 
และ 55 

- กฎกระทรวงฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2497) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. 2497  

- คำส ั ่ งกรมที่ ด ิ น ที่  
720/2547 ลงวันที่ 9 
ม ีนาคม 2547 เร ื ่อง 
มอบอำนาจของอธิบดี
กรมที่ดินให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการ
ปฏิบัติราชการแทน 

- การวินิจฉัย
สั่งการ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมที่ดินในการวินิจฉัยสั่ง
การในการดำเนินการที ่เกี ่ยวข้องกับ
การใช้อำนาจจำหน่ายที่ดินตามความ
ในหมวด 3 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

 

ข้อพึงระวัง 
ในการใช้อำนาจจำหน่ายที ่ด ินโดยการขายหรือให้เช่าซื ้อ ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ และว ิธีการท ี ่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับท ี ่  4 (พ.ศ. 2497) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5770 – 71  
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18. ประเด็น การกำหนดเวลาให้คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวจำหน่ายท่ีดิน และจำหน่าย
ที่ดินของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 90 - 92, 94 - 96, 96 ตรี, 99 และ 100 

กำหนดให้อธิบดีกรมที่ดินกำหนดเวลาให้คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวจำหน่ายที่ดิน ซึ่งไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันแต่ไม่เกินหนึ่งปีถ้าไม่จำหน่ายที่ดินภายในเวลาที่กำหนดให้อธิบดีกรมที่ดินมี
อำนาจจำหน่ายที่ดินนั้น ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติ
ราชการแทนด้านการวินิจฉัยสั่งการ ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 720/2547 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2547 
เรื่อง มอบอำนาจของอธิบดีกรมท่ีดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทน 
 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

- ประมวลกฎหมาย
ที่ดินมาตรา 90 - 
92, 94 - 96, 96 
ตรี, 99 และ 100 

- คำสั่งกรมที่ดิน ที่ 
7 2 0 / 2 5 4 7  
ลงวันที่ 9 มีนาคม 
2547 เรื่อง มอบ
อำนาจของอธิบดี
กรมที ่ด ินให้ผ ู ้ว่า
ราชการจ ั งหวั ด
แบบบ ู รณาการ
ปฏ ิบ ั ต ิ ราชการ
แทน 

- การวินิจฉัยสั่งการ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดินพิจารณากำหนดเวลาให้คน
ต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวจำหน่าย
ที่ดินซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันแต่
ไม่เกินหนึ่งปี ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้
มีอำนาจจำหน่ายที่ดินนั้น 

 

ข้อพึงระวัง 
1. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้ที่ดินเพ่ือกิจการใด ถ้าใช้ที่ดินนั้นต่อไป

หรือได้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตใหม่ (มาตรา 90) 
2. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการใด ถ้าได้รับอนุญาตใหม่  

ให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการอื่นซึ่งจำนวนที่ดินที่ได้รับอนุญาตลดลง (มาตรา 91) 
3. คนต่างด้าวผู ้ได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ ่งที ่ดิน ตามมาตรา 87 วรรค 2  

แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (มาตรา 92) 
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4. คนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต 
(มาตรา 94) 

5. ผู้ได้มาซึ่งที่ดินในขณะมีสัญชาติไทย ถ้าภายหลังผู้นั้น เปลี่ยนสัญชาติเป็น 
คนต่างด้าวให้คงมีสิทธิ์ถือที่ดินเท่าที่คนต่างด้าวจะพึงมี ตามมาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
(มาตรา 95) 

6. เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้มาซึ่งทีดินในฐานะเป็นเจ้าของแทนคนต่างด้าว หรือนิติบุคคล 
(มาตรา 96) 

7. คนต่างด ้าวซ ึ ่งได ้ร ับอนุญาตให้ได ้มาซ ึ ่งท ี ่ด ิน ตามมาตรา 96 ทวิ  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กระทำผิดหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กำหนด (มาตรา 96 ตรี วรรคหนึ่ง) 

8. นิติบุคคลได้มาซ่ึงทีดินในขณะที่มิได้เป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 97 และ 98 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ถ้าภายหลังมีสภาพเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 97 และ 98 ให้คงมีสิทธิถือ
ที่ดินได้เท่ากับคนต่างด้าวจะพึงมี ตามมาตรา 87 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน นอกจากนั้นให้กำหนด
จำหน่าย (มาตรา 100) 

9. คนต่างด ้าวซ ึ ่งได ้ร ับอนุญาตให้ได ้มาซ ึ ่งท ี ่ด ิน ตามมาตรา 96 ทวิ  
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ถ้าไม่ได้ใช้ที่ดินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยภายในกำหนดเวลาสองปี นับแต่วัน
จดทะเบียนการได้มา (มาตรา 96 ตรี วรรคสอง) 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5770 – 71  

19. ประเด็น การจำหน่ายห้องชุดของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 19 เบญจ, 

19 สัตต, 19 อัฏฐ, 19 นว, 19 ทศ และ 19 เอกาทศ กำหนดให้อำนาจอธิบดีกรมที่ดินในการ
จำหน่ายห้องชุดของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคล   ซึ ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว กรณีตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุดได้กำหนดให้คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว
จำหน่ายห้องชุดแต่ไม่จำหน่ายภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทนด้านการวินิจฉัยสั่งการ ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 720/2547  
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2547 เรื่อง มอบอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
ปฏิบัติราชการแทน 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

-  พระราชบ ัญญ ั ติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522 
และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม 
มาตรา 19 เบญจ, 19 
ส ัตต, 19 อัฏฐ, 19 
นว, 19 ทศและ 19 
เอกาทศ 

- คำสั ่งกรมที ่ด ิน ที่  
720/2547 ลงวันที่ 
9 ม ี นาคม 2547 
เรื่อง มอบอำนาจของ
อธิบดีกรมที่ดินให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแบบ
บ ู รณาการปฏ ิ บ ั ติ
ราชการแทน 

- การวินิจัยสั่งการ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมท่ีดินในการวินิจฉัยสั่งการให้
คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมาย
ถือว่าเป็นคนต่างด้าวจำหน่ายห้องชุด 
กรณีที ่พระราชบัญญัติอาคารชุดได้
กำหนดไว้ให้คนต่างด้าวหรือนิติบุคคล
ซึ ่งกฎหมายถือว ่าเป ็นคนต่างด ้าว
จำหน่ายห้องชุด แต่ไม่จำหน่ายภายใน
เวลาที่กำหนด 

 

ข้อพึงระวัง 
กรณีนี้ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดได้กำหนดให้คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่

กฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวจำหน่ายห้องชุดแต่ไม่จำหน่ายภายในเวลาที่กำหนด ให้นำความใน
มาตรา 19 เบญจ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง   
สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5770 – 71  

20. ประเด็น การพิจารณาสั่งอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา ตามมาตรา 84 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 84 ได้กำหนดให้การได้มาซึ่งที่ดินของวัดวา

อาราม วัดบาดหลวงโรมันคาทอลิก มูลนิธิคริสตจักร หรือมัสยิดอิสลาม ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
และให้ได้มาไม่เกิน 50 ไร่ ในกรณีที่เป็นการสมควรรัฐมนตรีจะอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินเกิน 50 ไร่ก็ได้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 95/2546 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 
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เรื ่อง การมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้อธิบดีกรมที่ดิน และผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความ

รับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

- มาตรา 84 ประมวล
กฎหมายที่ดิน 

-  ค ำสั่ ง ก ร ะ ท ร ว ง 
มหาดไทยท ี ่  95/ 
2546 ลงว ันที ่  20 
มีนาคม 2546 เรื่อง 
การมอบอำนาจของ
รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย 
ให ้อธ ิบด ีกรมที่ ดิ น 
แล ะผู้ ว ่ า ร า ชก า ร
จังหวัดปฏิบัติราชการ
แทน  

- การสั่งอนุญาต ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาและอนุญาตให้วัดวาอาราม 
ว ัดบาดหลวงโรมันคาทอลิก มูลนิธิ
เกี่ยวกับคริสตจักร หรือมัสยิดอิสลาม 
ได้มาซึ่งที่ดินไม่เกิน 50 ไร่ เว้นแต่ใน
กรณีที ่เป็นการสมควรจะอนุญาตให้
ได้มาซึ่งที่ดินเกิน 50 ไร่ก็ได ้

 

ข้อพึงระวัง 
กรณีวัดรับให้สอบสวนถึงเจตนาของผู้ให้ถือเจตนาที่แท้จริงพร้อมเหตุผลในการ

โอนที่ดินให้วัด กรณีวัดซื้อให้สอบสวนว่าเงินที่นำมาซื้อที่ดินนั้นมาอย่างไร มีผลกระทบกระเทือนต่อ
ฐานะทางการเงินของวัดหรือไม่ มีเหตุผลความจำเป็นมากน้อยเพียงใด กรณีการได้มาซึ่งที่ดินของวัด
เมื่อรวมกับที่ดินที่มีอยู่เดิมแล้วเกินกว่า 100 ไร่ ต้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อน 

กรณีมูลนิธิคริสตจักร ต้องยอมรับและปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน  ด่วนมาก 
ที่ มท 0601/ว 20300 ลงวันที ่ 4 สิงหาคม 2535 ก่อน กรณีมัสยิดอิสลามต้องเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ. ศ. 2540 และตามระเบียบคณะกรรมการ
อิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยทรัพย์สินและการจัดหาผลประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจำจังหวัดและมัสยิด พ. ศ. 2560 และกรณีวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิค ซึ่งถือที่ดิน 
ในนามมิซซังมีที่ดินจำนวนเกินกว่า 50 ไร่ เป็นจำนวนมากแล้วปัจจุบันจะไม่อนุญาตให้มิซซังถือที่ดินได้อีก 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5769 
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21. ประเด็น การพิจารณาสั่งจำหน่ายที่ดินกรณีนิติบุคคลเพื่อการศาสนาได้ที่ดินเกินกำหนด ตามมาตรา 85
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 85 ได้กำหนดในกรณีที ่นิติบุคคลเพื ่อการ

ศาสนาได้มาซึ่งที่ดินเกินกำหนดให้นิติบุคคลดังกล่าวจัดการจำหน่ายภายใน 5 ปี ถ้าไม่จำหน่ายที่ดินภายใน
เวลาที่กำหนด ให้อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจจำหน่ายที่ดินนั้น กรมที่ดินได้มีคำสั่งที่ 720/2547 ลงวันที่  
9 มีนาคม 2547 เรื่อง มอบอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทน  
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ 

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

- มาตรา 85 ประมวล 
กฎหมายที่ดิน   

-  ค ำ สั่ ง ก รมที่ ดิ น  
ที่ 720/2547 ลงวันที่ 
9 มีนาคม 2547 เรื่อง 
มอบอำนาจของอธิบดี
กรมที่ดินให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการ
ปฏิบัติราชการแทน 

- การวินิจฉัยสั่งการ ผ ู ้ ว ่ าราชการจ ังหว ัด ปฏ ิบ ัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมที่ดินพิจารณา
และสั ่งการกรณีนิติบุคคลเพื ่อการ
ศาสนาได้มาซึ่งที่ดินเกินกำหนด 50 
ไร่ เมื ่อประมวลกฎหมายที ่ด ินใช้
บังคับแล้ว (1 ธันวาคม 2497) และ
นิติบุคคลดังกล่าวไม่จัดการจำหน่าย
ที่ดินภายในห้าปี มีอำนาจจำหน่าย
ที่ดิน 

 

ข้อพึงระวัง 
เป็นกรณีที่นิติบุคคลเพื่อการศาสนาได้ที่ดินมาเกิน 50 ไร่ โดยไม่ขออนุญาต

รัฐมนตรีตามมาตรา 84 ก่อน เป็นกรณีได้ที ่ด ินมาภายหลังประมวลกฎหมายที ่ด ินใช้บ ังคับ  
(1 ธันวาคม 2497) และมิได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีในการขอได้มาซึ่งที่ดินย้อนหลัง ต้องจัดการ
จำหน่ายส่วนที่เกินภายใน 5 ปี หากไม่จำหน่ายอธิบดีกรมท่ีดินมีอำนาจจำหน่าย ตามในหมวด 3 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดินมาใช้บังคับ 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5769  
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22. ประเด็น การยื่นคำร้องต่อศาลกรณีการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน ตามมาตรา 6 แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 6 กำหนดกรณีที่บุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตาม

โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หากทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน หรือปล่อยให้ที่ดิน
รกร้างว่างเปล่าเกินกำหนดสำหรับที่ดินมีโฉนดที่ดินเกิน 10 ปีติดต่อกัน หรือสำหรับหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์เกิน 5 ปีติดต่อกัน ให้ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ทอดทิ้ง ไม่ทำ
ประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือปล่อยให้  
รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ พ.ศ. 2522 ครบถ้วน เมื่ออธิบดีกรมที่ดินได้ยื่นคำร้องต่อศาลและ
ศาลได้สั่งเพิกถอนว่าหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ที่ดินนั้นตกเป็นของรัฐ กรมที่ดินได้มีคำสั่งกรมที่ดิน  
ที่ 720/2547 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2547 เรื่อง มอบอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินให้ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทน ในการยื่นคำร้องต่อศาลเพ่ือให้ที่ดินตกเป็นของรัฐ 

กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางการปฏิบัติ 

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. มาตรา 6 ประมวล
กฎหมายที ่ด ิน คำสั่ง
กรมที่ ดิ น.ที่  720/ 
2547 ลงว ั นท ี ่  9 
มีนาคม 2547 เรื ่อง 
มอบอำนาจของอธิบดี
กรมท ี ่ ด ิ น ให ้ ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัด แบบ
บ ู รณาการ ปฏ ิบ ั ติ
ราชการแทน 
 

ย ื ่ นคำร ้องต่ อ
ศาล 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดินยื่นคำร้องต่อศาลกรณีมี
บุคคลทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือ
ปล่อยให้ที่ดินเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกิน
กำหนดสำหรับที่ดินมีโฉนดที่ดินเกินสิบปี
ติดต่อกัน หรือสำหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ เกินห้าปีติดต่อกัน ให้
ถือว่าเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่
ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือที ่ปล่อยให้
เป็นที่รกร้างว่างเปล่า เพ่ือให้ศาลมีคำสั่งเพิก
ถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกล่าว ให้
ที ่ด ินนั ้นตกเป็นของร ัฐต ่อไป เม ื ่อได้
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว ่าด ้วยการดำเนินการเก ี ่ยวกับที ่ด ินที่ 
ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้ 
เป็นที ่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของรัฐ 
พ.ศ. 2522 ครบถ้วนแล้ว 
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ข้อพึงระวัง  
ต้องเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

ดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าให้ตกเป็นของ
รัฐ พ.ศ. 2522 ครบถ้วนแล้ว เท่านั้น 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5769 

23. ประเด็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งอนุมัติกรณีมีการเช่าที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมหรื อ
อุตสาหกรรมเกินกว่าหนึ่งร้อยไร่  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2542 มาตรา 5 วรรคสอง กำหนดให้การเช่าที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมที่มีเนื้อที่
เกินกว่าหนึ ่งร้อยไร่ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขที ่กำหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่ง
กรมท่ีดิน ที่ ๑๔๔๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

- พระราชบัญญัติการ
เช ่าอส ังหาร ิมทร ัพย์  
เพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 
มาตรา 5 วรรคสอง 
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2543) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์
เพื่อพาณิชยกรรม และ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 
- คำส ั ่ งกรมท ี ่ด ิน ที่  
1441/2546 ลงวันที่ 
7 กรกฎาคม 2546 

- การอนุมัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏบิัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดินพิจารณาสั่งอนุมัติกรณีมี
การเช ่าท ี ่ด ินเพ ื ่อพาณิชยกรรมหรือ
อุตสาหกรรมเกินกว่าหนึ่งร้อยไร่ 
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ข้อพึงระวัง  
เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวง ดังนี้ 
(1) เป็นการประกอบกิจการที่เพิ ่มมูลค่าการส่งออกหรือสนับสนุนการจ้าง

แรงงานภายในประเทศ 
(2) เป็นการประกอบกิจการที่ยังไม่มีในราชอาณาจักรหรือมีแต่ไม่เพียงพอ 
(3) เป็นการประกอบกิจการที่มีกรรมวิธีผลิตที่ทันสมัยหรือเป็นการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยี 
(4) เป็นการประกอบกิจการที ่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศชาติอย่างสูงตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน  
เบอร์โทรติดต่อ : 0 2141 5762 

24. ประเด ็น การมอบอำนาจให้ผ ู ้ว ่าราชการจังหวัดปฏิบ ัต ิราชการแทนในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดละเมิดแทนกรมท่ีดิน  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
กรมท่ีดินได้มีคำสั่ง ที่ 7/2542 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ

ราชการแทนในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ลงวันที่ 4 มกราคม 2542 
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สังกัดกรมที่ดินที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจ และให้การบริหารราชการดำเนินไปด้วยความ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ประกอบกับตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 2185/2546 เรื่อง มอบอำนาจของอธิบดี
กรมที่ดินให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2546 
เนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบเรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ได้แก่ เรื่องการมอบอำนาจ ด้านการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการ หรือการ
ดำเนินการอื่น ๆ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงบประมาณ โดยอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 38 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแทนอธิบดีกรมที่ดินที่
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สังกัดกรมที่ดินที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1.  พระราชบ ัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิด

ดำเนินการภายใน
กรอบระยะเวลา

(1) แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

สำนักงาน
ที่ดินจังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ของเจ ้าหน้าที ่  พ.ศ. 
2539  
2 .  ร ะ เ บ ี ยบส ำนั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เก ี ่ยวกับความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

ตามท ี ่ กฎหมาย
กำหนด  
 

(2) ส ั ่ งการให ้คณะกรรมการฯ 
พิจารณาทบทวนความเห็น หรือ
สอบสวนเพิ่มเติม 
(3) วินิจฉัยสั่งการ 
(4) ส่งสำนวนภายในเจ็ดวันนับแต่วัน
วินิจฉัยสั ่งการให้กระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) 
( 5 )  แ จ ้ ง ผ ล ก า ร พ ิ จ า ร ณ า จ า ก
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)  
พร้อมสำนวนการสอบสวนให้กรมที่ดิน
ดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

ข้อพึงระวัง  
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด อำนาจพิจารณาวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม 
ทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด และอำนาจสั ่งการให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวน
ความเห็น หรือสอบสวนเพิม่เติมได้ แต่อำนาจในการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นของกรมที่ดิน ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เสียหายจากการกระทำละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ตามนัยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539  

(2) การดำเน ินการภายในกรอบระยะเวลาท ี ่กฎหมายกำหนด ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักกฎหมาย กรมท่ีดิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5695 

กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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25. ประเดน็ การออกใบอนุญาตให้ทำการจดัสรรที่ดิน  
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

การขออนุญาตทำการจัดสรรที ่ดิน (แบ่งแยกที่ดินเพื ่อจำหน่ายโดยได้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นค่าตอบแทน) ผู้ขอซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน (มีชื ่ออยู่ในโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทำประโยชน์) ต้องเป็นผู้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขา ณ สำนักงานที่ดินแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามมาตรา 23 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543) 

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินรับคำขอแล้ว จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดประกอบด้วยผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
ผู้แทนกรมชลประทาน อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด ปลัดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คนซึ่งปลัดกระทรวง
มหาดไทยแต่งตั ้งเป็นกรรมการ และเจ้าพนักงานที ่ด ินจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ            
โดยคณะกรรมการต้องพิจารณาเรื่องให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานที่ดินรับคำขอ 
ถ้าคณะกรรมการจัดสรรที ่ด ินจังหวัดพิจารณาไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถือว่า
คณะกรรมการจัดสรรที ่ดินจังหวัดได้ให้ความเห็นชอบแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที ่ดิน                
ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543  

เมื่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดมีมติเห็นชอบแผนผังโครงการและวิธีการ
จัดสรรที่ดิน และผู้ขอได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกำหนดครบถ้วนแล้ว 
เลขานุการคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด) จะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื ่อลงนามออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที ่ด ินให้แก่ผ ู ้ขอ ภายใน 7 วัน ตามมาตรา 27              
แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

- พระราชบ ัญญัต ิการ
จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 
ม าต ร า  13, 14, 23, 
24, 25, 27 
- กฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขออน ุญาต
และการออกใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544  

การพ ิ จ า รณา
เรื่องการขอออก
ใบอนุญาตให้ทำ
การจัดสรรที่ดิน
แ ล ะ ก า ร อ อ ก
ใบอนุญาตให้ทำ
การจัดสรรที่ดิน 
 

- คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือรองผู ้ว ่าราชการ
จังหวัดที่ผู้ว่าราชกาจังหวัดมอบหมาย
พิจารณาเรื่องการขอออกใบอนุญาต
ให้ทำการจัดสรรที่ดินให้แล้วเสร็จ
ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดสาขาได้รับคำขอ 

สำนักงาน
ที่ดินจังหวัด/
สาขา 



 

554 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

- ประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื ่อง 
กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ 
และว ิ ธ ี การพ ิจารณา
แผนผ ัง โครงการและ
ว ิธ ีการในการจ ัดสรร
ที ่ด ินและการขอแก้ไข
เปล ี ่ ยนแปลงแผนผั ง
โครงการ 
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
จ ัดสรรที ่ด ินฯ ประจำ
จังหวัด... 

- เมื ่อคณะกรรมการจัดสรรที ่ดิน
จ ั งหว ั ดม ี มต ิ เห ็ นชอบแผนผั ง
โครงการและวิธ ีการจัดสรรที ่ดิน 
และผู ้ขอได้ปฏิบัต ิตามเง ื ่อนไขที่
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
กำหนดครบถ้วนแล้ว เลขานุการ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด 
(เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด) จะเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อลงนามออก
ใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที ่ดิน
ให้แก่ผู้ขอ ภายใน 7 วัน 

 
 

ข้อพึงระวัง 
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ

จังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายต้องพิจารณาเรื่องการขออนุญาต
ให้ทำการจัดสรรที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขาได้รับคำขอ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 

เมื่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดมีมติให้ความเห็นชอบให้ออกใบอนุญาต
ให้ทำการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ขอได้ และเลขานุการคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด (เจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัด) เสนอผู ้ว ่าราชการจังหวัดเพื ่อลงนามออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที ่ดินให้แก่ผู ้ขอ           
การดำเนินการลงนามในใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินจะต้องกระทำภายใน 7 วัน ตามมาตรา 27 (1) 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง 
เรื่อง กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดิน
และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ ข้อ 8 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมท่ีดิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5793 - 8, 0 2141 5801 - 16,  

0 2141 5505 - 9, 0 21415515 - 9  
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26. ประเด็น การออกหนังสืออนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน  
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

เมื่อผู้จัดสรรที่ดิน (ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน) มีความประสงค์ขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ต้องยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด             
หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ณ สำนักงานที่ดินแห่งท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ พร้อมกับหนังสือยินยอม
ของธนาคารหรือสถาบันการเงินผู ้ค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที ่ดิน                 
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินรับคำขอแล้ว จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัดเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดต้องพิจารณาเรื่องแล้วแล้ว  
เสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานที่ดินรับคำขอ ถ้าคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด
พิจารณาไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถือว่าคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดได้ให้ความ
เห็นชอบแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ตามมาตรา 25 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 

เมื่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดมีมติเห็นชอบแผนผังโครงการและวิธีการ
จัดสรรที่ดิน และผู้ขอได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดกำหนดครบถ้วนแล้ว 
เลขานุการคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด) จะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อลงนามออกหนังสืออนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินให้แก่             
ผู้ขอภายใน 7 วัน ตามมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 
ประกอบประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื ่อง กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
พิจารณาแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ 
ข้อ 8 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความ
รับผิดชอบใน
ฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
- พระราชบัญญัติการจัดสรร
ที ่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 
25, 27, 32 
- ประกาศคณะกรรมการ
จ ัดสรร ที ่ด ินกลาง เร ื ่อง 
กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแผนผัง 
โครงการและวิธีการในการ
จ ัดสรรท ี ่ด ินและการขอ
แก้ไขเปลี ่ยนแปลงแผนผัง
โครงการ 

การพ ิ จ ารณา
เ รื่ อ ง ก า ร ข อ
อน ุญาตแก ้ ไข
เปล ี ่ ยนแปลง
แผนผัง โครงการ
แ ล ะ ว ิ ธ ี ก า ร
จัดสรรที่ดิน และ 
การออกหนังสือ
อนุญาตให้แกไ้ข
เปลี่ยนแปลง
แผนผัง โครงการ

- คณะกรรมการจัดสรรที ่ดิน
จังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือรองผู ้ว ่าราชการจังหวัด
หรือรองผู้ว ่าราชการจังหวัดที่
ผู้ว่าราชการมอบหมายพิจารณา
เร ื ่ องการขออน ุญาตแก ้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการ
และวิธีการจัดสรรที่ดินให้แล้ว
เสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือ

สำนักงานที่ดิน
จังหวัด/สาขา 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความ
รับผิดชอบใน
ฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
-  ข ้อกำหนดเก ี ่ยวก ับการ
จัดสรรที่ดินฯ ประจำจังหวัด... 

และวิธีการ
จัดสรรที่ดิน 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา
ได้รับคำขอ 
- เม ื ่อคณะกรรมการจ ัดสรร
ท ี ่ด ินจ ังหว ัดม ีมต ิ เห ็นชอบ
แผนผังโครงการและว ิธ ีการ
จัดสรรที่ดิน และผู้ขอได้ปฏิบัติ
ตามเงื ่อนไขที ่คณะกรรมการ
จ ัดสรรท ี ่ด ินจ ังหว ัดกำหนด
ครบถ ้ วนแล ้ ว  เลขาน ุ ก า ร
คณะกรรมการจ ัดสรรท ี ่ ดิน
จ ังหว ัด (เจ ้าพน ักงานท ี ่ ดิน
จังหวัด) จะเสนอผู ้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อลงนามออกหนังสือ
อนุญาตให้แก้ไขเปลี ่ยนแปลง
แผนผัง โครงการและวิธ ีการ
จัดสรรที่ดินให้แก่ผู ้ขอ ภายใน 
7 วัน 

ข้อพึงระวัง 
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ

จังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายต้องพิจารณาเรื่องการขออนุญาต
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่          
เจ ้าพนักงานที ่ด ินจ ังหว ัดหร ือเจ ้าพนักงานที ่ด ินจ ังหวัดสาขาได ้ร ับคำขอ ตามมาตรา 25                 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543    

เมื่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดมีมติให้ความเห็นชอบให้ผู้จัดสรรที่ดิน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินได้ และเลขานุการคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินจังหวัด (เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด) เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือลงนามในหนังสืออนุญาตให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ขอ การดำเนินการลงนามในหนังสือ
อนุญาตฯ ดังกล่าวจะต้องกระทำภายใน 7 วัน ตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรร
ที่ดิน พ.ศ. 2543 ประกอบประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนผังโครงการ ข้อ 8 
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หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมท่ีดิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5793 - 8, 0 2141 5801 - 16,  

0 2141 5505 - 9, 0 21415515 - 9 
กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

- พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 13, 14, 23, 25, 27, 32 
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและ

การออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2544  
- ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ 

และวิธีการพิจารณาแผนผัง โครงการและวิธีการในการจัดสรรที่ดินและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนผังโครงการ 

       

27. ประเด็น การมีคำสั่ง กรณี การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับห้องชุด หรือการจดแจ้งรายการในสารบัญสำหรับจดทะเบียนคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย   

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
ปรับปรุงคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๓๗๘/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๗  

เรื ่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติในหมวด ๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ ่งแก้ไขเพิ ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการ 
สั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 

แนวทางปฏิบัติหรือการ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

- พระราชบัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. 2522 มาตรา 5 
และมาตรา 24 
- คำสั่งกระทรวงมหาดไทย  
ที่ 198/2551 ลงวันที่  
1 กรกฎาคม 2551 เรื่อง 

- เป ็นพน ักงาน
เจ ้ าหน ้าที่  ตาม
มาตรา 24 วรรค 1 
แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช 
บัญญัติอาคารชุด 
พ.ศ. 2522 

-  เม ื ่ อปรากฏว ่า  การออกหน ังสือ
กรรมสิทธิ ์ห้องชุด การจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด การ
จดแจ้งรายการในสารบัญสำหรับจด
ทะเบียนคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมายต้องเพิกถอนแก้ไขตามมาตรา 
24 วรรค 1 ให ้พน ักงานเจ ้าหน ้าที่
พิจารณาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการ 
สั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/ 

แนวทางปฏิบัติหรือการ 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบ ัญญ ัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมาย พิจารณามีคำสั่งเพิก
ถอนหรือแก้ไขแล้วแต่กรณี 

ข้อพึงระวัง 
ควรดำเนินการด้วยความรอบคอบ เนื่องจากมีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องผ่านถูก

ฟ้องร้องดำเนินคดีได ้
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

ส่วนพัฒนาธุรกิจที่ดินและอาคารชุด สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5803  

กฎหมาย และคำสั่งท่ีเกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 5 และมาตรา 24 
- คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 198/2551 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เรื่อง 

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 

 

28. ประเด็น ด้านการบริหารงบประมาณ 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  

กรมท่ีดินได้จัดสรรเงินงบประมาณให้กับสำนักงานที่ดินจังหวัด เพ่ือดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับใช้ในราชการของสำนักงานที่ดินจังหวัด/
สาขา/ ส่วนแยก  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบใน

ฐานะ ผวจ. 
อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/

อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ
หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

(1)  พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

เป็นอำนาจหน้าที่
ตามกฎหมาย 

- การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
การพัสดุตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว ่าด้วยการจัดซื ้อจ ัดจ้างและการ

สำนักงานที่ดิน 
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบใน
ฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

(2) ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
(3 )  กฎกระทร ว ง 
ระเบ ียบ ประกาศ 
และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในราชการ
กรมท่ีดินได้เต็มวงเงิน 
 
 
 
 
 
 

(1) พระราชกฤษฎีกา
ว ่าด ้วยการบร ิหาร 
งานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2551 
(2) ระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 - การปร ับเปล ี ่ยนงบประมาณที่
กำหนด ให้เป็นอำนาจของหัวหน้า
ส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
และระเบ ียบว ่ าด ้วยการบร ิหาร
งบบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

 

 
ข้อพึงระวัง 

การมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งรองลงไป เช่น รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้แจ้งผู้มอบอำนาจ
ชั้นต้นทราบด้วย ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๗ (๑) และอำนาจในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง เช่า 
จ้างที่ปรึกษา และจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ภายในวงเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
ข้อ ๘๔ – ๘๖ ข้อ ๑๒๗ และข้อ ๑๕๘  

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กองพัสดุ 
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๑๔๑ ๕๗๐๓ 
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กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

 
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

พ.ศ. 2551 

 
4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 

29. ประเด็น การประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน    
หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่
เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนด

ที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พ.ศ. 2542 
ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ ่น  และสอดคล้องกับสภาวะความเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงออกระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
โดยกำหนดให้จังหวัดออกประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ 30 
มิถุนายน 2558 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

- ประมวลกฎหมาย
ที่ดินมาตรา 8 ตรี, 
59 , 59 ทวิ , 69 
ทวิ และ มาตรา 79 

- อนุมัต ิ และลง
นามในประกาศ
กำหนดค่าใช้จ่าย
ในการ รังวัดฯ 

-  ส า ม า ร ถ ทบทวนและแก ้ ไ ข
ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการ
รังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์
สอบสวน หร ือตรวจสอบเน ื ้อที่
เก ี ่ยวก ับหน ังส ือร ับรองการทำ

- สำนักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร   
-สำนักงานที่ดิน
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ประโยชน์ ได้ตามความเหมาะสม
ของบริบทแห่งพ้ืนที่ ซึ่งอาจเป็นการ
ทบทวนทุก ๆ 5 ปี หรือทบทวน
ตามรอบการประเมินราคาที ่ด ิน
ของกรมธนารักษ์ หรือเกิดเหตุการณ์ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของ
ประชาชน เป็นต้น 

ข้อพึงระวัง 
การอนุมัติและลงนามในประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือ

พิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อท่ีเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ในแต่ละครั้งที่สำนักงาน
ที่ดินจังหวัดเสนอขออนุมัติและลงนามในประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัดฯ ควรพิจารณาด้วยความ
รอบคอบ เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และสอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตาม
บริบทแห่งพื้นที่ในขณะนั้นโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก และมิให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด กรมท่ีดิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5880  

30. ประเด็น แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม 
และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
แนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็น

ธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในความรับผิดชอบของกรมที่ดิน (สำนักงานที่ดิน
จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก) สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้กรมที่ดินพิจารณาดำเนินการและถือ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ กรณีสำนักงานองคมนตรีได้แจ้งประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จะต้องถือปฏบิัติ
และดำเนินการเกี ่ยวกับการฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความ
ช่วยเหลือ โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอ
พระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา จำนวน 14 ประเด็น รวมถึงกรณีที่ได้รับ
เรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาและยังไม่มีการรายงานผลการดำเนินการเกินกรอบระยะเวลาที่สำนักงาน
องคมนตรีกำหนด ให้เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 

ลำดับที่ ประเด็นแนวทางปฏิบัติ 
1 ความล่าช้าของเรื ่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา จากกรณีการส่งเรื ่องไปยังหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจะมีการแก้ไขการส่งเอกสาร โดยสำนักงานองคมนตรีจะส่งเรื่องทูลเกล้าฯ 
ถวายฎีกา ไปยังพื้นที่โดยตรงเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งสำเนาแจ้ง
หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางเพ่ือให้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย 

2 กรณีฎีกาที่ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะเวลานานโดยหน่วยงานไม่แจ้ง
เหตุผลความจำเป็นนั้น ขอให้มีการปรับรูปแบบการทำงานใหม่ โดยจะต้องรายงาน
ความคืบหน้าให้สำนักงานองคมนตรีทราบ เป็นเอกสารทุกเดือน 

3 กรณีฎีกาเป็นเรื ่องเกี่ยวข้องกับคดีความหรืออยู่ในชั ้นศาล หน่วยงานจะต้องมีการ
ติดตามเป็นระยะ พร้อมรายงานความคืบหน้าให้กับสำนักงานองคมนตรีและผู้ทูลเกล้าฯ 
ถวายฎีกาทราบด้วย 

4 การช่วยเหลือผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ต้องตรวจสอบว่าได้มีการช่วยเหลือครบถ้วนทุก
หน่วยงานหรือไม่ อีกทั้งการดำเนินงานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ไม่มี
กรณีพิเศษ 

5 กรณีขอพระราชทานงบประมาณส่วนพระองค์ เจ้าหน้าที่ต้องลงตรวจสอบในระดับพ้ืนที่ 
พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณส่วนพระองค์หรือไม่ ทั้งนี้ อาจหาผู้มี
จิตศรัทธาช่วยเหลือก็ได้ 

6 การให้ความช่วยเหลือต้องเป็นการช่วยเหลือระยะยาวและสามารถให้ดำรงชีพอยู่ได้ โดยส่วน
ราชการ หน่วยงานหรือจังหวัดจะต้องเสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาในการให้ความ
ช่วยเหลือพร้อมทั้งข้อเสนอแนะด้วย 

7 กรณีมีเรื ่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ขอให้ตรวจสอบขอให้ได้ข้อเท็จจริงให้ได้ ว่า เรื ่องที่
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา เป็นเรื่องจริงหรือไม่ ผู้ที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา มีความยากจนจริง
หรือไม่ ก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เนื่องจากมีบางหน่วยงานได้มอบเงิน
ช่วยเหลือผู้ฎีกา แต่ต่อมาตรวจพบว่าไม่ได้มีฐานะยากจนตามที่ฎีกา 

8 หากส่วนราชการเห็นว่าผู้ฎีกามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แจ้งข้อมูลเท็จ ไม่ยินยอมให้
ข้อมูล หรือมีเหตุอันไม่สมควรได้รับความช่วยเหลือให้ยุติความช่วยเหลือได้ทันทีและ
รายงานให้สำนักงานองคมนตรีทราบ 

9 กรณีผู้ฎีกาไม่มีที่อยู่อาศัยหรือไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืน บุกรุกที่สาธารณะ ป่าสงวน
แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ขอให้ส่วนราชการแนะนำที่อยู่อาศัยหรือที่ดินของรัฐให้ผู้ฎีกา
ทราบเพ่ือเป็นทางเลือกหรือแนะนำทางออกอ่ืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

10 การเข้าถึงแหล่งสวัสดิการพ้ืนฐานของรัฐ เช่น เงินสงเคราะห์ ทุนการศึกษา บัตร
ผู้สูงอายุ บัตรประจำตัวคนพิการ เงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัว สิทธิรักษาพยาบาล
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ลำดับที่ ประเด็นแนวทางปฏิบัติ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควรชี้แจงสิทธิสวัสดิการให้ราษฎรทราบอย่างชัดแจ้ง เนื่องจากราษฎร
อาจขาดความเข้าใจ และเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือ พร้อมจัดหาวิธีให้ผู ้ฎีกาได้อยู่ใน
รายชื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการมอบ
ความช่วยเหลือในระยะยาวจนกว่าจะดำรงชีพได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่การช่วยเหลือเฉพาะ
หน้าเพียงครั้งเดียว 

11 กรณีขอพระราชทานทุนการศึกษา ขอให้ช่วยเหลือทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบ
การศึกษาชั้นสูงสุดของสถานศึกษานั้น ๆ และประสานการจัดหางานให้ทำควบคู่ไปใน
ระหว่างการศึกษาเพื่อสร้างรายได้ รวมทั้งแนะนำการกู้ยืมเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษา 

12 ขอให้หน่วยงานที่ได้รับฎีกาจากสำนักงานองคมนตรี แจ้งเตือนกรณีที่ผู้ฎีกาหรือผู้ที่ผู้
ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือได้เสียชีวิต โดยแจ้งให้สำนักงานองคมนตรีทราบ
โดยเร็ว 

13 ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย สำนักงานองคมนตรี จะทำหนังสือถึงผู ้ว่าราชการ
จังหวัดโดยตรงพร้อมทั้งแจ้งการประสานงานมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้รับทราบ
ด้วย ทั ้งนี ้ ขอความร่วมมือให้กระทรวงมหาดไทยกำชับผู ้ว ่าราชการจังหวัดและ
นายอำเภอในพื้นที่ได้ให้ความสำคัญในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทูลเกล้าฯ 
ถวายฎีกา โดยเฉพาะข้อมูลบุคคลผู้ทูลเกล้าฯ ว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจริงหรือไม่ 
มีฐานะยากจนตามที่ได้ร้องเรียนจริงหรือไม่ และมีตัวตนหรือยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เรื่องที่
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเป็นความจริงหรือเป็นเรื่องเท็จหรือไม่ 

14 กรณีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา สำนักงานองคมนตรีจะประสาน
การปฏิบัติงานเพ่ือขอข้อมูลกับนายอำเภอโดยตรง รวมทั้งกรณีที ่มีหน่วยงานจาก
ส่วนกลาง เช่น DSI ซึ่งสำนักงานองคมนตรีได้มอบหมายให้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ในพื้นที่จะต้องมีการประสานขอความร่วมมือนายอำเภอท้องที่ร่วมตรวจสอบด้วย  
ทุกครั้ง 

 
 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ระเบียบสำนักนายก 
รัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 
และแก้ไขเพ่ิมเติม 

การลงนามในหนังสือ
ราชการ 

กรมที่ดินได้วางแนวทางปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องทูลเกล้าฯ 
ถวายฎ ีกาในความร ับผ ิดชอบของ
สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/สว่นแยก 
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0527.3/ว 

สำนักงานที่ดิน
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

25658 ลงวันที ่ 12 พฤศจิกายน 
2562) และแนวทางปฏิบัติราชการ
เกี่ยวกับการลงนามในหนังสือราชการ
ถึงกรมที่ดินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
โดยกรมที่ดินได้แจ้งแนวทางปฏิบัติไป
ยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดังนี้  
(หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0527.1/ 
ว 14642 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562) 

1. การพิจารณาฎีกาเกี่ยวกับ
การขอพระราชทานพระมหากร ุณา  
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0205.3/ว 2880 ลงวันที่ 22 
สิงหาคม 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี ่ยวกับการพิจารณาฎีกาขอพระราชทาน
พระมหากรุณา 

2. การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ
การลงนามในหนังสือราชการ ให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0501.2/ว 33411 ลงวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการลงนามใน
หนังสือราชการ และให้ผู ้ว ่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้ลงนามตอบฎีกาเกี่ยวกับ
การขอพระราชทานมหากรุณาทุกครั้ง 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ศูนย์ดำรงธรรมกรมท่ีดิน กองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2141 5678 – 81 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
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1. ประเด็น การส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้อาคาร  
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

เนื่องด้วยโรงมหรสพเป็นอาคารที่ประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากและมี
สภาพปิดล้อมซึ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินย่อมมีความเสี่ยงอันตรายจากการอพยพคนออกจากอาคาร ดังนั้น  
จึงต้องมีการตรวจสอบอาคารโรงมหรสพให้มีการใช้อาคารโรงมหรสพให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพได้อนุญาตไว้ และตรวจสอบระบบความปลอดภัยต่าง ๆ  ให้มีสภาพ
พร้อมต่อการใช้งานหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตฯ ไปแล้ว 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงารับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

- พระราชบั  ัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ ่งแก
ไขเพ่ิมเติม โดยพระราช 
บ ั  ัต ิควบค ุมอาคาร 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
- กฎกระทรวงว่าด้วยการ
อนุ าตให้ใช้อาคาร  เพ่ือ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ 
ประเภท และระบบความ
ปลอดภัยของโรงมหรสพ 
และอัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับการอนุ าตให้ใช้
อาคารเพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพ พ.ศ. ๒๕๕๐                                         

-  ประธานคณะ 
กรรมการพิจารณา
การประกอบกิจการ
โรงมหรสพในเขต
จังหวัด 

- คณะกรรมการพิจารณา
การประกอบก ิจการ โ ร ง
มหรสพในจังหวัดนั้นๆ : ใน
กรณีที่ผู ้ได้รับใบอนุ าตไม่
ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามท ี ่ กฎหมายก ำหนด  
คณะกรรมการฯ มีอำนาจสั่ง
ให้ผู้ได้รับใบอนุ าตฯ ปฏิบัติ
ตามหล ักเกณฑ์ท ี ่กำหนด
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน
เวลาท ี ่ ก ำหนดโดยคณะ
กรรมการฯ มีหน้าที่เพิกถอน
ใบอนุ าตฯ ในกรณีที่พบว่า
ผ ู ้ท ี ่ ได ้ร ับใบอนุ าตฯ ว่า
แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ
การประก ันภ ัยส ิ ้นความ
คุ้มครอง หรือไม่แก้ไขหรือไม่
ปฏิบัต ิให้ถ ูกต้องต้องตาม
คำส ั ่ งของคณะกรรมการ
ภายในเวลาที่กำหนด 

- สำนักงานโยธาธิ
การและผ ั ง เม ื อ ง
จังหวัด 
- องค ์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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ข้อพึงระวัง  
ควรมีการกำกับดูแลการใช้อาคารอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะระบบระงับ ระบบ

ป้องกันอัคคีภัยและเส้นทางการอพยพคนออกจากอาคาร 
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  
เบอร์ติดต่อ : 0 2299 4319  

2. ประเด็น การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการดำเนินโครงการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความ
รับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 

การปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

พระราชบัญญัต ิจ ัดรูป
ที ่ด ินเพื ่อพัฒนาพื ้นที่  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประธานคณะ 
กรรมการส ่วน
จ ั งหว ั ด ตาม
มาตรา 11 

- ให้ความเห็นชอบการตั้งสมาคมและ
ควบคุมกำกับการดำเนินงานของสมาคม 
-  กำหนดมาตรการและแนวทางการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดรูปที ่ด ินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที/่ประสานโครงการจัดรูปที่ดิน
เพื ่อพัฒนาพื ้นที ่กับโครงการหลักของ
ท้องถิ่น 
- แต่งตั้งผู้ตรวจการสมาคมและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 
- เสนอแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมาย
ของจังหวัดต่อคณะกรรมการเพื ่อขอ
ความเห็นชอบ 
- อนุมัติโครงการจัดรูปที่ดินที่ดำเนินการ
ภายในเขตจังหวัด 
- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเกี่ยวกับการขอรับเงินสนับสนุน
ทางการเงินจากเงินกองทุน 
- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับ
การนำที ่ด ินของรัฐมาใช้การจัดหาที ่ดิน
ทดแทนที่ดินของรัฐ และการเวนคืนที ่ดิน 
ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

สำนักงาน 
โยธาธิการ 
และผังเมือง
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความ
รับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/ 
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง 

การปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

- พ ิจารณากำหนดค่าทดแทนหรือ
ค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกำหนด/พิจารณาการ
กำหนดที ่ด ินแปลงใหม่และจำนวน
ค่าชดเชยต่าง ๆ 
- รับทราบการชำระบัญชีโครงการและ
ประกาศการสิ้นสุดโครงการจัดรูปที่ดินใน
ราชกิจจานุเบกษา 
- สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการจัดรูปที่ดิน
ได้ หรือสั ่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดรูปที ่ดินก็ได้ (ทั้งนี้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่) 
- มีคำสั่งกำหนดให้ผู้อื่นที่ประสงค์จะเข้า
มาดำเนินการ เป็นผู้ดำเนินโครงการจัดรูป
ที่ดินแทน (กรณีผู้ดำเนินโครงการเดิม
แจ้งความประสงค์ที่จะไม่เป็นผู้ดำเนิน
โครงการต่าง ๆ)  
- ดำเนินกิจการอ่ืนที่เกี่ยวกับการจัดรูป
ทีด่ินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ข้อพึงระวัง  
ในการใช้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน

เพ่ือพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด มีประเด็นที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องระวัง ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดรูปที่ดิน ดังนั้น ในการดำเนินโครงการควรเน้น
ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน โดยจะต้องสอดคล้องกับหลักการผังเมืองหรือผังเมืองตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง แล้วแต่กรณี และดำเนินการให้มีสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตาม
ความเหมาะสมแก่สภาพของชุมชนและการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต 

2) การนำที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ตามมาตรา 
55 มาใช้ในการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ต้องจำแนกให้ถูกต้องเพราะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข
ที่แตกต่างกัน 
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3) แม ้ว ่าพระราชบ ัญญัต ิจ ัดร ูปท ี ่ด ินเพ ื ่อพ ัฒนาพ ื ้นท ี ่  พ.ศ. ๒๕๔๗  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาพ้ืนที่ของตน แต่หากกรณี 
"เจ้าของที่ดินบางรายไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการหรือไม่ยอมรับในที่ดินแปลงใหม่" จนทำให้เสีย
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
ส่วนจังหวัด สามารถพิจารณาให้นำความตามมาตรา 57 ตามเหตุผลความจำเป็นที่ผู้ดำเนินโครงการ
เสนอ มาใช้เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมได้ 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
เบอร์ติดต่อ : 0 2201 8037 

3. ประเด็น พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 

พฤษภาคม 2562 มีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ซึ่งตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ มีสาระสำคัญดังนี้ 

1. ประเภทของผัง แบ่งออกเป็น 2 ระดับ 5 ประเภท ได้แก่ 
1.1 ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื ้นที ่ คือ การกำหนดกรอบนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศในด้านการใช้พื้นที่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ (ใช้บังคับ
เฉพาะหน่วยงานของรัฐ) แบ่งเป็น  3 ประเภท คือ ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค 
และผังนโยบายระดับจังหวัด 

1.2 ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การกำหนดกรอบแนวทางและแผนงาน
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ใดเพื่อการพัฒนาเมืองและการดำรงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง และ
ชนบท (ใช้บังคับทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 

2. คณะกรรมการ 
2.1 คณะกรรมการให ้ความเห ็นชอบผ ั ง  แบ ่ งออกเป ็น 3 ระด ับ คือ 

คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ คณะกรรมการผังเมือง และคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 
2.2 คณะกรรมการอ ื ่น ๆ ได ้แก ่  คณะกรรมการท ี ่ปร ึกษาผ ังเม ืองรวม 

คณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น 
3. ผู้มีอำนาจวางและจัดทำผังประเภทต่าง ๆ 

3.1 กรมโยธาธิการและผังเมือง มีอำนาจวางและจัดทำผังทุกประเภท 
3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจวางและจัดทำผังเมืองรวม และผังเมือง

เฉพาะในพ้ืนที่ของตนเอง 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

พระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. 2562 
1.คณะกรรมการ 
   1.1 คณะกรรมการ
ผั ง เ มื อ ง จั ง ห วั ด 
(มาตรา 85 - 89) 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ 

1. ให้ความเห็นชอบผังเมืองรวมที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้วาง
และจัดทำผัง 
2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการผ ังเม ืองในส ่วนที่
เ ก ี ่ ย วก ับการวางและจ ั ดทำผั ง
นโยบายระดับจังหวัด ผังเมืองรวมที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วาง
และจัดทำ ผังเมืองรวมที่มีพื้นที่คาบ
เกี่ยวตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไปและผัง
เมืองเฉพาะ 
3. ให้คำปรึกษาและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมือง
รวมต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
4. ส ่ ง เ ส ร ิ มและสน ั บสน ุ น ก า ร
ดำเนินงานเกี่ยวกับการผังเมืองและ
การพัฒนาเมือง 
5. กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล ให้คำแนะนำหรือ
ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการควบคุม
และการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมือง 
6. จัดทำรายงานสรุปผลการวางและ
จ ั ดท ำผ ั ง เ ม ื อ ง ท ี ่ อ ย ู ่ ใ น ค ว า ม
ร ับผ ิดชอบของคณะกรรมการผัง
เมืองจังหวัด 
7. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยื่นต่อ
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 

สำนักงาน 
โยธาธิการ 
และผังเมือง 
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

   1.2 คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาผังเมืองรวม  
(มาตรา 24 วรรคสอง) 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
เ ป ็ น ผ ู ้ แ ต ่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่
ปรึกษาผังเมืองรวม 

แต่งตั ้งคณะกรรมการที ่ปรึกษาผัง
เมืองรวม 1 คณะ มีจำนวนไม่น้อย
กว่าสิบห้าคน แต่ไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน 
ม ีหน ้าท ี ่ ให ้คำปร ึกษาและความ
คิดเห็นเกี ่ยวกับผังเมืองรวมในเขต
จังหวัด 

สำนักงาน
โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัด 

   1.3 คณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 52 (2) 
และมาตรา 56) 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ 

1. พิจารณาและส ั ่ งการเก ี ่ยวกับ
พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมือง
เฉพาะ 
2. กำหนดเงินค่าตอบแทนเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมือง
เฉพาะ 
3. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ยื่นต่อ
คณะกรรมการบริหารการผังเมือง
ส่วนท้องถิ่น 

สำนักงาน
โยธาธิการ
และผัง
เมือง
จังหวัด 

2. ดำเนินการเกี่ยวกับ
กรณีท ี ่ม ีการฝ ่าฝืน
หร ือไม ่ปฏ ิบ ัต ิตาม
หล ั กเกณฑ ์การใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขต
ผังเมืองรวม (มาตรา 97) 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด 
ผู ้ได ้ร ับมอบอำนาจ
จากอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 

ลงนามในหนังส ือ หร ือคำส ั ่ ง ให้
เจ้าของที่ดินผู ้ใช้ประโยชน์ในที ่ดิน
หร ือเจ ้าของผ ู ้ครอบครองอาคาร
ระงับการกระทำที ่เป ็นการฝ ่าฝืน 
หรือให้แก้ไขปรับปรุงหรือให้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

 

ข้อพึงระวัง  
1. พิจารณาตามกระบวนการขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนดไว้ 
2. ต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมาย

ว่าด้วยการผังเมือง 
3. คำนึงถึงอำนาจหน้าที ่ตามที ่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ .ศ. 2562 

กำหนดไว้ในแต่ละหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ 
4. ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ละข้อกฎหมายให้แจ้งชัดก่อนที่จะมีการออกคำสั่ง 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ ตามมาตรา 97 
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

กองนิติการ 
เบอร์ติดต่อ : 0 2299 4246 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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1. ประเด็น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมาย
หลักในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องใช้
เป็นกรอบในการปฏิบัติราชการตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. 
2550 

1. เป็นผู้อำนวยการ
จ ังหว ัด ม ีอำนาจ
หน้าที่ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตจังหวัด 

มาตรา ๑๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผ ู ้ อำนวยการจ ั งหว ัด ร ับผ ิดชอบ 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตจังหว ัด โดยมีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทำแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ ่งต้อง
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

(๒) กำก ับด ูแลการฝ ึกอบรม
อาสาสม ั ครขององค ์ กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

(๓) กำกับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นให้จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ และ 
ส ิ ่ งอ ื ่น เพ ื ่อใช ้ในการป ้องก ันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามที ่กำหนด 
ในแผนการป ้ องก ั นและบรร เทา 
สาธารณภัยจังหวัด 

(๔) ดำเนินการให้หน่วยงานของ
รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย 
หรือผู้ได้รับภยันตรายหรือเสียหายจาก
สาธารณภัยรวมตลอดทั ้งการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและการปฏิบัติการ
ใดๆ ในการป ้องก ันและบรร เทา 
สาธารณภัย 

สำนักงาป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภยั
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

(๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
แก ่ องค ์ กรปกครองส ่ วนท ้ องถิ่ น 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๖)  ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่อ ื ่นตามที่  
ผู ้บ ัญชาการและผู ้อำนวยการกลาง
มอบหมาย 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตาม (๓) (๔) และ (๕) ให้ผู้อำนวยการ
จังหวัดมีอำนาจสั่งการหน่วยงานของ
รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซ ึ ่ งอย ู ่ ในจ ั งหว ัด  ให ้ดำ เน ินการ 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามแผนการป ้องก ันและบรรเทา 
สาธารณภัยจ ังหว ัด และม ีอำนาจ 
ส ั ่ งการ  ควบค ุม  และกำก ับด ูแล 
การปฏิบัต ิหน ้าที ่ของเจ้าพนักงาน 
และอาส าสม ั ค ร ให ้ เ ป ็ น ไ ป ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ 

2. เป็นประธานคณะ 
กรรมการจ ั ดทำ
แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด 

ม า ต ร า  ๑ ๗  ใ น ก า ร จ ั ด ท ำ แ ผ น 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ข ึ ้ น ค ณ ะ ห นึ่ ง 
ประกอบด้วย 

(๑) ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัด เป็น
ประธานกรรมการ 

(๒) รองผ ู ้ ว ่ าราชการจ ั งหวัด 
ซ ึ ่ งผ ู ้ ว ่ าราชการจ ังหว ัดมอบหมาย  
เป็นรองประธานกรรมการ 

(๓) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก
หรือผู ้บังคับการจังหวัดทหารบกหรือ
ผู้แทนเป็นรองประธานกรรมการ 

(๔ )  น ายกอ งค ์ ก า รบ ร ิ ห า ร 
ส่วนจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

(๕) กรรมการอ่ืน ประกอบด้วย 
(ก) ผู ้แทนหน่วยงานของรัฐ 

ที่ประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดตามจำนวน 
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง 

(ข) ผ ู ้แทนองค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งพ้ืนที่จำนวนเจ็ดคน  
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนเทศบาลจำนวน
สองคนและผ ู ้แทนองค ์การบร ิหาร 
ส่วนตำบลจำนวนห้าคน 

(ค) ผู้แทนองค์การสาธารณกุศล 
ในจังหวัดตามจำนวนที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นสมควรแต่งตั้ง 

(๖) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือผู้แทน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดเป็นที่ตั ้งของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้
พิจารณาแต่งตั ้งผ ู ้บร ิหารของสถาบัน 
การศึกษานั้นเป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการ
ตามจำนวนท ี ่ ผ ู ้ ว ่ าราชการจ ั งหวั ด
เห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
มีหน้าที ่จ ัดทำแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภ ัยจ ั งหว ัด เสนอ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือประกาศใช้ต่อไป 

การปฏิบัติหน้าที่และการประชุม
ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง  
ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด 

ในกรณีที่กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเห็นว่าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไม่สอดคล้อง
ก ับแผนการป ้ องก ั นและบรร เทา 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

สาธารณภ ั ยแห ่ งชาต ิ  ให ้ แจ ้ ง ให้  
ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเพ่ือดำเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

3. อำนาจในการจัด
ให้มีอาสาสมัครใน
พื้นที่ และมีอำนาจ
บริหารและกำกับ
ดูแลอาสาสมัคร 

มาตรา ๔๑ ให้ผ ู ้อำนวยการจัดให ้มี
อาสาสมัครในพื ้นที ่ที ่ร ับผิดชอบเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามทีผู่้อำนวยการ
มอบหมายตามระเบียบที ่กระทรวง 
มหาดไทยกำหนด 

การบร ิ หารและกำก ั บด ู แล
อาสาสมัคร การคัดเลือก การฝึกอบรม 
สิทธิ หน้าที่ และวินัยของอาสาสมัครให้
เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กำหนด 

2. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว ่ าด ้ วย
หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
และการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ ้ าพน ั กงาน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภั ย พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

อำนาจแต่งตั้ง 
เจ้าพนักงานป้องกนั
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ข้อ ๕ ให ้ผ ู ้อำนวยการมีคำสั่ ง
แต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากผู้มีสุขภาพ ดีร่างกาย
แข็งแรง เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นผู้ที ่ปฏิบัติงาน หรือเป็น 
ผู้มีประสบการณ์ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและเป็นผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรตามที ่กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกำหนด หรือ
หลักสูตรอื่น ที่กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้การรับรอง และ (๒) เป็น
ข ้ าราชการ พน ักงานส ่วนท ้องถิ่ น 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กำนัน 

สำนักงาน
ป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย
จังหวัด 
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ในฐานะ ผวจ. 
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รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจำตำบล หรือสารวัตรกำนัน 

ในกรณีที่ไม่มีบุคคลตาม (๒) หรือ
มีแต่ไม่เพียงพอ และมีความจำเป็น 
เพ ื ่อประโยชน ์ ในการป ้องก ันและ
บรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการอาจ
แต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติตาม (๑) 
ให้เป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยก็ได้ ในกรณีที่มีความจำเป็น 
ผู ้อำนวยการอำเภอจะแต่งตั ้ง กำนัน 
ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ช ่วยผู ้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจำตำบล หร ือสารว ัตรกำนัน  
เป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้เฉพาะใน
เขตท้องที่ตำบลหรือหมู่บ้านที่มีอำนาจ
หน้าที ่ตามกฎหมายลักษณะปกครอง
ท้องที่ ก่อนการฝึกอบรมตาม (๑) ก็ได้ 
ท ั ้ งน ี ้  ให ้กรมป ้องก ันและบรรเทา 
สาธารณภัยจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ได้รับ
การแต ่งต ั ้ งท ี ่ย ั งไม ่ผ ่านการอบรม
ดังกล่าวด้วย 

๓. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่ าด ้ วย
ก ิจการอาสาสม ัคร
ป้องกันภ ัยฝ ่ายพล-
เรือน พ.ศ. 2553 

1. เป็นประธาน
คณะกรรมการ
อำนวยการ 
ศูนย์ อปพร. 
จังหวัด 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ อปพร. 
จังหวัด ประกอบด้วย 

(๑) ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหวัด เป็น
ประธานกรรมการ 

(๒) รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดซึ่ง 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็น 
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 

(๓) นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นรองประธานกรรมการคนที่
สอง 

(๔) กรรมการอื่น ประกอบด้วย 

- สำนักงาน
ป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย
จังหวัด 
- อำเภอ 
- องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
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รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

(ก) ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ
ที่ประจำอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด ตามจำนวน 
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง 

(ข) ผู้แทนของศูนย์ อปพร. 
เขต ที่จังหวัดนั้นอยู่ในเขตรับผิดชอบ 

( ค )  ประธ านกรรมกา ร
ประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัด ตาม
ข้อ ๒๒ วรรคสอง 

(ง) ผู ้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตามจำนวน
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรแต่งตั้ง 

(จ) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจำนวนไม่เกิน
สามคน โดยให้มีผู ้แทนจากองค์การ 
สาธารณกุศลในเขตจังหวัดรวมอยู่ด้วย 

(๕) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภ ัยจ ั งหว ัด เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

2. เป็นผู้อำนวยการ
ศูนย์ อปพร. จังหวัด 

ข้อ ๑๘ ให้ผู ้อำนวยการจังหวัด เป็น
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด และ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด เป็นศูนย์ อปพร. จังหวัด โดย
ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภ ัยจ ั งหว ัด เป็น
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 

ให้รองผู้อำนวยการจังหวัด เป็น
รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด 
ม ีหน ้ าท ี ่ ช ่ วย เหล ือผ ู ้ อำนวยการ 
ศูนย์ อปพร. จังหวัด ในการดำเนินการ
กิจการ อปพร. และปฏิบัติหน้าที ่อ่ืน
ตามท่ีผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด 
มอบหมาย 
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รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นผู้ช่วย
ผู ้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด มี
หน้าที ่ช ่วยเหลือผู ้อำนวยการศูนย์  
อปพร. จังหวัด 

3. มีอำนาจหน้าที่
สั่งการ ควบคุมและ
กำกับดูแล เจ้าหน้าที่
ประจำศ ูนย ์  อปพร. 
และ อปพร. ในสังกัด 

ข้อ ๒๒  ให้ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. 
ตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และ 
ข้อ ๒๑ มีอำนาจหน้าที่สั่งการ ควบคุม 
และกำก ับด ูแล เจ ้าหน ้าท ี ่ประจำ 
ศูนย์ อปพร. และ อปพร. ในสังกัด 
ตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนิน
กิจการ อปพร. ภายในเขตพื ้นที ่ที่
รับผิดชอบ และสนับสนุนศูนย์ อปพร. 
ข้างเคียงในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งบุคคล
หนึ่งบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 

ให ้ผ ู ้อำนวยการศ ูนย ์  อปพร.  
ตามวรรคหนึ่ง จัดให้ อปพร. เข้ามามี 
ส ่วนร ่วมในรูปของคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร. โดยการจัดตั้ง
และอำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ อปพร. ให ้เป ็นไป
ตามท่ีศูนย์ อปพร. กลาง กำหนด 

4. อำนาจสั ่งการ 
ควบคุมและกำกับ
ดูแล ศูนย์ อปพร. 
อำเภอ 

ข ้อ ๒๔ วรรคส ี ่  ให ้ผ ู ้อำนวยการ 
ศูนย์ อปพร. อำเภอ และผู้อำนวยการ
ศูนย์ อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร
อยู ่ภายใต้การสั ่งการ ควบคุม และ
กำก ับด ูแลของผ ู ้อำนวยการศ ูนย์   
อปพร. จังหวัด หรือผู้อำนวยการศูนย์ 
อปพร. กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 

5. อยู ่ภายใต ้การ
ควบคุม กำกับดูแล 

ข ้อ ๒๔ วรรคห้า ให ้ผ ู ้อำนวยการ 
ศูนย์ อปพร. จังหวัด และผู้อำนวยการ
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และการบังคับบัญชา
ของผ ู ้อำนวยการ 
ศูนย์ อปพร. กลาง 

ศูนย ์ อปพร. กร ุงเทพมหานครอยู่
ภายใต้การควบคุม และกำกับดูแล 
ของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง 

6. อำนาจในการรับ
สม ัคร/ค ัดเล ือก/
ย้ายสังกัด/ออกบัตร
ประจำตัว อปพร. 

ข้อ ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการ 
ศูนย์ อปพร. จ ังหวัด  ผู ้อำนวยการ 
ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร และ
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง อาจ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น 
อปพร. ในสังกัดของตน รวมทั ้งรับ  
อปพร. ที่ขอย้ายจากศูนย์ อปพร. อ่ืน
เข ้ามาเป็น อปพร. ในส ังก ัด และ 
ในการนี ้ให้ออกบัตรประจำตัวให้แก่  
อปพร. ในสังกัดของตนด้วย 

ท ั ้ งน ี ้  ให ้นำความในข ้อ ๒๓  
ข ้อ ๒๘ ข ้อ ๓๐ ข ้อ ๓๑ ข ้อ ๓๒  
ข้อ ๓๙ และข้อ ๔๓ วรรคหนึ่ง มาใช้
บ ังค ับก ับกรณีตามวรรคหนึ ่งด ้วย 
โดยอนุโลม และให้ อปพร. อยู่ภายใต้ 
การควบคุม และกำกับดูแลของหัวหน้า 
ฝ ่าย อปพร.  และให ้ห ั วหน ้าฝ ่าย  
อปพร. อยู ่ภายใต้การสั ่งการควบคุม 
และกำก ับด ูแลของผ ู ้ อำนวยการ 
ศูนย์ อปพร. จ ังหวัด ผู ้อำนวยการ 
ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร และ
ผ ู ้ อำนวยการศ ูนย ์  อปพร.  กลาง 
แล้วแต่กรณี 

7.  อำนาจในการ
พิจารณามอบรางวัล
เชิดชูเกียรติ/ประกาศ
เกียรติคุณ และเครื่อง 
หมายเชิดชูเกียรติแก่ 
อปพร. 

ข้อ ๒๗  ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. กลาง 
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด และ
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร 
แล้วแต่กรณี อาจพิจารณามอบรางวัล
เช ิดช ู เก ียรต ิ  สำหร ับศ ูนย ์  อปพร.  
ในสังกัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
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ผู ้อำนวยการศูนย์ อปพร. อาจ
พ ิจารณามอบประกาศเก ียรต ิคุณ
สรรเสริญและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
แก่ อปพร. ที่ปฏิบัติงานดีเด่น หรือ 
ผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจการ 
อปพร. จนเกิดผลดียิ่ง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่อง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. ที่มีผล 
การปฏ ิบ ัต ิ ง านด ี เ ด ่น เป ็ นพ ิ เ ศษ  
ผู ้บัญชาการศูนย์ อปพร. กลาง อาจ
พ ิจารณามอบประกาศเก ียรต ิคุณ
สรรเสริญและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
แก่ อปพร. 

การดำเน ินการตามวรรคหนึ่ ง 
วรรคสอง และวรรคสามให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และร ูปแบบที่  
ศูนย์ อปพร. กลางกำหนด 

8. อำนาจในการออก 
บ ัตรประจำต ัวใหม่  
และเรียกบัตรประจำ 
ตัวเดิมคืน กรณีย้าย
สังกัดใหม ่

ข้อ ๓๑ กรณี อปพร. ผู้ใดมีความประสงค์
จะย ้ายไปส ังก ัดศ ูนย ์  อปพร. อ่ืน 
เนื ่องจากย้ายภูมิลำเนาหรือถิ ่นที่อยู่ 
หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด ให้ทำคำขอยื่น
ต่อผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ต้นสังกัด
และให้ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ที่ได้
ร ับคำขอทำหน ังส ือส ่งต ัว  พร ้อม
ทะเบียนประวัติมอบให้ อปพร. ผู้นั้น
ถ ือไปรายงานต ัวต ่อผ ู ้อำนวยการ 
ศ ูนย ์  อปพร.  ส ั งก ัดใหม่  และให้  
ศูนย์ อปพร. นั ้นเสนอผู ้อำนวยการ
ศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือผู้อำนวยการ
ศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร ออก
บัตรประจำตัวใหม่ให้และเรียกบัตร
ประจำตัวเดิมคืน 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

9. อำนาจในการกำกับ
ดู แลและอนุ มั ติ
โครงการฝ ึ กอบรม  
อปพร. และกำกับดูแล
ให้เป็นไปตามหลักสูตร
ที่กำหนด 

ข้อ ๓๓  ให้ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. 
กลาง ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด 
แล ะผ ู ้ อ ำน ว ยกา รศ ู น ย ์  อปพร . 
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีอำนาจอนมุัติ
โครงการฝึกอบรม อปพร. และกำกับ
ดูแลให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด 

10. อำนาจในการสั่ง
ก า ร อนุ ม ั ติ ห รื อ
อน ุญาตให ้  อปพร.  
ไปปฏ ิ บ ั ต ิ หน ้ าที่  
นอกเขตพ้ืนที่จังหวัด 

ข้อ ๓๘ กรณีผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. 
ใกล ้ เค ียงร ้องขอ และผ ู ้อำนวยการ 
ศูนย์ อปพร. เห็นเป็นการสมควรอาจสั่ง 
อปพร. ไปปฏ ิบ ัต ิภารก ิ จนอกเขต
ร ั บผ ิ ดชอบก ็ ได ้  และให ้ รายงาน
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. ตามลำดับชั้น 

ในกรณีท ี ่ ม ี ความจำเป ็น ให้
ผู ้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือ
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร 
แล้วแต่กรณี มีอำนาจสั่งการ อนุมัติ หรือ
อนุญาตให้ อปพร. ไปปฏิบัติภารกิจนอก
เขตจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครได้ 

1๑. มีหน้าทีร่ายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ข ้ อ  ๔๐  การ ร าย ง าน ให ้ ก ระท ำ
ตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา เว้นแต่
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอาจรายงาน
ผ ู ้บ ั งค ับบ ัญชาเหน ือช ั ้นข ึ ้นไปได้   
แต่ต้องรีบรายงานให้ผู ้บังคับบัญชา
โดยตรงทราบในทันทีที ่สามารถจะ
กระทำได้ 

1๒. อำนาจในการ
ออกบัตรประจำตัว 
อปพร. 

ข ้ อ ๔๓  ให ้ ศ ู นย ์  อปพร. เทศบาล  
ศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ 
อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และศูนย์ 
อปพร. เมืองพัทยา จัดทำบัตรประจำตัว  
อปพร. ตามแบบท้ายระเบียบนี ้ เสนอให้
ผ ู ้อำนวยการศูนย์ อปพร. จ ังหวัด หรือ
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. กรุงเทพมหานคร 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ออกบัตรประจำตัว อปพร. เพื่อมอบให้แก่ 
อปพร. 

นอกจากบัตรประจำตัว อปพร. ตาม
วรรคหนึ่ง ศูนย์ อปพร. กลาง อาจกำหนดให้มี
บัตรประจำตัว อปพร. เพิ ่มเติมเป็นกรณี
พิเศษได้ โดยหลักเกณฑ์การออกบัตร อายุ
ของบัตร และรูปแบบบัตรให้เป็นไปตามที่ 
ศูนย์ อปพร. กลางกำหนด 

1๓. อำนาจ
พิจารณาออกบัตร
ประจำตัวใหม่ 
กรณีบัตรประจำตัว
ชำรุด/สูญหาย/
เปลี่ยนแปลงใน
สาระสำคัญ 

ข้อ ๔๔ บัตรประจำตัว อปพร. ตามข้อ ๔๓ 
วรรคหนึ ่ง ให ้ม ีอาย ุส ี ่ป ี  เม ื ่อบ ัตร
ประจำตัวชำรุดสูญหาย หมดอายุ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ 
เช่น ชื่อตัว ชื่อสกุล ให้ อปพร. ผู้นั้น
ยื่นคำร้องตามแบบท่ีศูนย์ อปพร. กลาง
กำหนดต่อผู ้อำนวยการศูนย์ อปพร. 
เทศบาล ผู ้อำนวยการศูนย์ อปพร. 
องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการศูนย์ 
อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร หรือ
ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เมืองพัทยา 
แล้วแต่กรณี เพื่อเสนอให้ผู้อำนวยการ
ศูนย์ อปพร. จังหวัด หรือผู้อำนวยการ
ศูนย์ อปพร.กรุงเทพมหานคร พิจารณา
ดำเนินการออกบัตรประจำตัวใหม่ให้
ต่อไป 

ให้ศูนย์ อปพร. เทศบาล ศูนย์ 
อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ 
อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และ
ศ ูนย ์  อปพร.  เม ืองพ ัทยา จ ัดทำ
ทะเบียนควบคุมบัตรประจำตัว อปพร.   
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

4. ระเบ ี ยบคณะ 
กรรมการป ้ องกั น 
และบรรเทาสาธารณ

1. อำนาจสั่งใช้ อปพร. ข้อ 5 วรรคสอง ในกรณีผู ้อำนวยการ
จังหวัด ... มีคำสั่งใช้อาสาสมัครปฏิบัติ
หน ้ าท ี ่ การป ้ องก ั นและบรร เทา 

- สำนักงาน
ป้องกัน 
และบรรเทา 



 

586 
 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ภัยแห่งชาติ ว ่าด้วย
ค ่าใช ้จ ่ายของอาสา 
สมัครในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2560 

สาธารณภัย ให้องค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ ่นแห่งพื ้นที ่เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครในสังกัด ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ
กลางอาจพิจารณาใช้จ่ายจากเงินอ่ืนก็ได้ 

สาธารณภัย
จังหวัด 
- อำเภอ 
- องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 

2. อำนาจการเบิก 
จ่ายค่าใช้จ่าย 

ข้อ 6 กรณีมีการสั่งใช้อาสาสมัครซึ่ง
มิได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งพื้นที่ให้ต้นสังกัดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
จากเงินงบประมาณของส่วนราชการ 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
ส่วนพัฒนากฎหมายและให้คำปรึกษา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๗๐ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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การเงินการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. ประเด็น การอนุมัติการขอกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดทำบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่แต่มีงบประมาณไม่เพียงพอในแต่ละปี สามารถกู้เงินจากเงินทุน
ส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือกู้เงินจากสถาบันการเงินมาเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงาน/โครงการดังกล่าวได้ โดยต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท ้องถ ิ ่นน ั ้น รวมทั ้ งพระราชบ ัญญัต ิว ิน ัยการเง ินการคล ังของร ัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบ ียบ
คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ และดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้ในหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ความรับผิดชอบใน
ฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต  แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที ่

๑. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐  
๒. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
๓. พ.ร.บ.สภาตำบลและ
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗  
๔. พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
๕. ระเบียบคณะกรรมการ 
นโยบายและกำกับการบริหาร
ห น ี ้ ส า ธ า ร ณ ะว ่ า ด ้ ว ย
หลักเกณฑ์การ  ก ู ้ เง ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

กล ั ่นกรองการก ู ้ เงิน 
ของ อปท. ก่อนเสนอ 
รมว.มท. พ ิ จารณา
อนุมัต ิการกู ้ เง ินของ 
อปท. (ตามที่ รมว.มท. 
มอบอำนาจ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และเมืองพัทยา กรณี  
กู้เงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 
๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และเมืองพัทยา กรณี  
ก ู ้ เง ินเพ ื ่อดำเน ินโครงการ
ลงทุนที ่ม ีวงเง ินไม่เกิน ๕๐ 
ล้านบาท และมีภาระชำระหนี้
ในแต่ละปีเกินกว่าร้อยละสิบ
ต่อรายได้เฉลี่ย 
๓. องค์การบริหารส่วนตำบล 
กรณีกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการ
ลงทุนและปรับโครงสร้างหนี้ 
วงเง ินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 
และมีภาระชำระหนี้ในแต่ละปี
เกินกว่าร้อยละสิบต่อรายได้
เฉลี่ย 
 

สำนักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ความรับผิดชอบใน
ฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต  แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที ่

7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ. 2552 และท่ี
แกไ้ขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
8. หนังสือสำนักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 
0808.4/ว 3 ลงว ันท ี ่  2
มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อม
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล 
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2557 และที ่แก ้ไข
เพ่ิมเติม 
 
 
 
10. หนังสือสำนักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ที ่มท 0808.2/ว 1 
ลงว ันที่  23 มกราคม 2558  
เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกู้
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

กำกับดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ ื ่ อให ้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ 
ระเบ ียบ ข ้อบ ั งคับ 
คำสั่ง มตคิณะรัฐมนตรี 
หนังสือ สั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
กำกับดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ ื ่อให ้ เป ็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ 
ระเบ ียบ ข ้อบ ังคับ 
คำสั ่งมติคณะรัฐมนตรี 
หนังสือสั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ความเห็นชอบการกู้เงินของ
เทศบาลกับเง ินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ให ้ ค ว าม เห ็ นชอบ กรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ความรับผิดชอบใน
ฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต  แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที ่

11. หนังสือกระทรวง มหาดไทย 
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0808.3/ว 
628 ลงวันที ่ 14กุมภาพันธ์ 
2555 เรื ่อง หลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาการขอกู้ของเทศบาล
และเม ืองพ ัทยาจากสถาบัน
การเงินเพื ่อเป็นทุนหมุนเวียน
ของสถานธนานุบาล 
 
 
 
12. หนังสือกระทรวง มหาดไทย 
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0808.3/ว 
629   ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2555 เรื ่อง การมอบอำนาจใน
การให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และเมืองพัทยา กู้เงิน 
13. หนังสือสำนักงานกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 15 
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ การขอกู้เงินกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน
กิจการสถานธนานุบาล 
14. หนังสือสำนักงานกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 08 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

พิจารณากลั ่นกรอง
การกู้เงินจากกองทุน
บ ำ เ ห น ็ จ บ ำ น า ญ
ข ้ า ร า ช ก า ร ส ่ ว น
ท้องถิ ่นเพื ่อเป็นทุน
หม ุน เว ี ยนก ิจการ
สถานธนานุบาลของ
เทศบาลให ้ เป ็น ไป
ตามหลักเกณฑ์การกู้
เ ง ินตามท ี ่  ก.บ.ท. 
กำหนด 
 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ     
การก ู ้ เง ินเพ ื ่อใช ้ เป ็นทุน
หมุนเว ียน ของสถานธนา 
นุบาลกับกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข ้ าราชการส ่ วน
ท ้ อ งถ ิ ่ น ให ้ เ ป ็ น ไป ต าม
หลักเกณฑ์การกู ้เงินตามที่ 
ก.บ.ท. กำหนด 

สำนักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
จังหวัด 



 

592 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ความรับผิดชอบใน
ฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต  แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ในพื้นที ่

เร ื ่อง การให้บริการเง ินกู ้แก่    
สถานธนานุบาลแบบเงินกู้ระยะ
สั้น (ชนิดฉุกเฉิน) 
15. หนังสือสำนักงานกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 45 
ลงวันที ่ 28 ธันวาคม 2560 
เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
และปร ับหล ักเกณฑ ์การกู้
เง ินกองท ุนบำเหน ็จบำนาญ
ข ้ าราชการส ่ วนท ้ องถิ่ น  
เพื ่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการ
สถานธนานุบาล 
16. หนังสือสำนักงานกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 46 
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 
เร ื ่อง ลดอัตราดอกเบี ้ยเง ินกู้ 
และแก ้ ไขหล ักเกณฑ์การกู้
เง ินกองท ุนบำเหน ็จบำนาญ
ข้าราชการส ่วนท้องถิ่น เพ่ือ 
เป็ นทุ นหมนเวี ยนก ิ จการ 
สถานธนานุบาล 

ข้อพึงระวัง 
1. กรณีการอนุมัติการกู้เงินให้แก่ อปท. ต้องพิจารณาเหตุผลและความจำเป็น

ตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน (เพ่ือดำเนินโครงการลงทุน/ปรับโครงสร้างหนี้/เป็นทุนหมุนเวียน) จากนั้น
จึงพิจารณาวงเงินและเงื่อนไขว่ามีภาระชำระหนี้ในแต่ละปีเกินกว่าร้อยละสิบต่อรายได้เฉลี่ยหรือไม่ 
แล้วพิจารณาใช้อำนาจตามคำสั่งมอบอำนาจตามที่ รมว.มท. มอบอำนาจเพื่ออนุมัติให้ อปท. กู้เงิน 

2. จังหวัดต้องตรวจสอบเกี่ยวกับสถานะการคลังของเทศบาล และฐานะการ
คลังจากงบพัฒนาเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง และโครงการที่เทศบาลขอกู้ต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ ซึ่งต้อง
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ได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว
ว่ามีความจำเป็น เหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ 

3. จังหวัดต้องตรวจสอบเกี่ยวกับสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากงบพัฒนาเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังและโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอกู้จะต้องอยู่  
ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายและอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ควรพิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่ขอกู้ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน หรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่ อย่างไร 

4. การกู้เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ของ
สถานธนานุบาลของเทศบาลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด  
โดยจะต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทียบกับรายได้ 
อัตรากำไรสุทธิเทียบกับหนี้สิน มูลค่าของทรัพย์สินและสภาพคล่อง หรือกรณีเทศบาลมีเหตุผลความ
จำเป็น อาจพิจารณาอนุมัติให้กู้ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เพ่ือให้สถานธนานุบาลมีเงินทุนหมุนเวียน
นำไปบริหารกิจการ และมีกำไรได้ในอนาคต 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
เบอร์ติดต่อ : 0  2241 9000 ต่อ 1426 - 31 หรือ 1604 

0  2241 9067 - 69 ต่อ 218  
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2. ประเด็น การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25๖๒ 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๑ กำหนดให้
มีคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธานกรรมการ ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พ้ืนที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
สรรพากรพื้นที ่ที ่ผ ู ้ว ่าราชการจังหวัดแต่งตั ้งจำนวนหนึ่งคน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี จำนวนห้าคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนห้าคนเป็นกรรมการ และให้
ท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และมาตรา ๗๔ กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ  
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สรรพากรพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่งตั้งจำนวนหนึ่งคน ผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดจำนวนไม่เกินสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นกรรมการ และข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะผู้ว่า

ราชการจังหวัด 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต  แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 

๑. พระราชบัญญัตภิาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วย การดำเนินการตาม
พระราชบัญญัตภิาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  
๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วย การดำเนินการตาม
พระราชบัญญัต ิภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

๑. เป็นประธาน
กรรมการภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างประจำจังหวัด 
๒.  เป็นประธาน
กรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ภาษี
ประจำจังหวัด 

๑. ให้ความเห็นชอบอัตรา
ภาษีตามร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 
๒. ให้ความเห็นชอบการ
ลดภาษีหรือยกเว้นภาษี
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
๓. ให้คำปรึกษา/แนะนำ
แก่ผู้บริหารท้องถิ่น
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๔. พิจารณาการอุทธรณ์ภาษ ี

สำนักงานสง่เสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 

ข้อพึงระวัง 
เนื่องจากคณะกรรมการภาษีที่ดินประจำจังหวัดและคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นธรรมให้กับ
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ประชาชนผู้เสียภาษี ดังนั้น ความเห็นของคณะกรรมการจึงอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นและประชาชนผู ้เสียภาษี จึงต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบโดยยึดหลักกฎหมาย และ
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9000 ต่อ 1426 - 31  

3. ประเด็น การดำเนินการตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มอียู่
ในท้องที่ของตน และให้เงินอากรรังนกอีแอ่นตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรังนกอยู่ในเขต
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเดียวกัน และผู้เก็บรังนกที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติจะต้องเป็นผู้ได้รับสัมปทานจากคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นประจำจังหวัด 
โดยทำการประมูลเงินอากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกาศกำหนด ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นประจำจังหวั ด 
ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน อัยการจังหวัด หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด  สรรพากร
จังหวัด ป่าไม้จังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งที่มีการจัดเก็บรังนก ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจงัหวัด 
แต่งตั้ง ๖ คน โดยมีปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งใช้บังคับกับจังหวัดรวม 9 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง กระบี่ ตรัง พังงา สตูล และตราด  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบในพื้นที่ 

๑. พระราชบัญญัติอากร 
รังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540  
๒.กฎกระทรวง (พ.ศ. 
2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัต ิอากร
อีแอ่น พ.ศ. 2540  

 

เป็นประธานคณะกรรมการ
พิจารณาจัดเก็บอากรรังนก
อีแอ่นประจำจังหวัด  

กำกับ ดูแลการประมูล
สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ว ิธ ีการและเง ื ่อนไขที่
คณะกรรมการฯ ประกาศ
กำหนด 

ที่ ท ำการปกครอง
จ ังหว ัดและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด 
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ข้อพึงระวัง 
เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากร

รังนกอีแอ่น โดยมีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืน ๆ  
เกี่ยวกับการให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์โดยรอบคอบและรัดกุม เพื่อลด
ปัญหาในการถกูโต้แย้งจากการทำสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9000 ต่อ 1426 - 31  

กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น  

1. ประเด็น การสั่งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

ผู ้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดนั้นให้
ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามท่ีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดใน
การสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ             
ในพื้นที่ 

พระราชบัญญัติการ
เลือกตั ้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
มาตรา 30 วรรคสอง 

- ส ั ่ งเจ ้าหน ้าท ี ่ ให ้ช ่วยเหล ือในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
 
 
 

หน่วยราชการ 
หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรื อราชการ
ส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัด 

ข้อพึงระวัง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ให้วางตนเป็น

กลางและปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ซึ่งกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการ
เลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อมีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้า งของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดนั้นให้
ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ และข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างซึ่งได้รับคำสั่ง
มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กองเลือกตั้งท้องถิ่น 
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9000 ตอ่ 2371 - 2 
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2. ประเด็น การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการเลือกตั้ง  
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง
ตามท่ีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดใน
การสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ          
ในพื้นที ่

พระราชบั ญญั ติ  
การเล ือกตั ้งสมาชิก
สภาท ้ องถิ่ นหรื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 มาตรา 31 

 

 

หน้าที ่ร ักษาความ
สงบเรียบร้อย และ
ความปลอดภัยในการ
เลือกตั้ง 

จัดให้ม ีเจ ้าหน้าที่ร ักษาความสงบ
เรียบร้อย และความปลอดภัยในการ
เลือกตั้ง  

 

 

หน่วยราชการ 
ที่ เก ี ่ ยวข ้ อง 
ในจังหวัด 

ข้อพึงระวัง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา

ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย เช่น ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทำหน้าที่ในเรื ่อง
ดังกล่าว กรณีที ่ เจ ้าหน้าที ่ท ี ่ เก ี ่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย  
พบการกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั ้ง หรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื ่อถือ  
และผู้กระทำผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัย มีอำนาจจับกุมและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินการต่อไปโดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการกระทำความผิดซึ ่งหน้า ซึ ่งเป็นลักษณะความผิด  
ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง  
กองการเลือกตั้งท้องถิ่น 
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9000 ตอ่ 2371 - 2 
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3. ประเด็น การแจ้งเหตุกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่
กำหนด 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพื่อดำเนินการ

กรณีมีเหตุอันควรสงสัยและมีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนด 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดใน
การสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ              
ในพื้นที่ 

พระราชบ ัญญ ัติ  
การเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ ่นหรือ
ผ ู ้บร ิหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 มาตรา 
63 วรรคท้าย 

แจ้งเหตุกรณีผู้สมัคร 
รับเลือกตั ้งใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งเกินจำนวน
เงินค่าใช้จ่ายที่กำหนด  

แจ้งผ ู ้อำนวยการการเลือกตั ้งประจำ
จังหวัดเพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 

สำนักงานคณะ 
กรรมการการ
เลือกตั้งประจำ
จังหวัด 

ข้อพึงระวัง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งของผู้สมัคร

รับเลือกตั้งเบื้องต้น กรณีได้รับแจ้งเหตุว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจำนวนเงิน  
ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนด เช่น รายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แบบรายงานการใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นต้น  

การยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งนั้น ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งทุกคนมีหน้าที่ต้องยื ่นพร้อมหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน โดยไม่ได้คำนึงถึงว่าผู ้สมัคร 
รับเลือกตั้งผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งหรือไม่ ซึ่งผลของการที่ผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายหรือยื่น
บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งไม่ถูกต้องและครบถ้วน หรือใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจำนวน
เงินค่าใช้จ่ายที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนด นั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
แจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กองการเลือกตั้งท้องถิ่น 
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9000 ตอ่ 2371 - 2 
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4. ประเด็น การมอบหมายให้รับแจ้งเหตุการณ์กระทำความผิด ตามมาตรา 92 ในการเรียกรับ 
หรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
ผู้ว่าราชการจังหวัดรับแจ้งเหตุการณ์กระทำความผิด ตามมาตรา 92 ในการ

เรียกรับ หรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด เพื่อให้การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ            
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
สั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ           
ในพื้นที ่

พระราชบัญญัติการ
เลือกตั ้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
มาตรา 92 

รับแจ้งเหตุการณ์
กระทำความผิดตาม
มาตรา 92 ในการ
เรียก รับหรือยอมรับ
เง ิน หรือทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด 
 

คณะกรรมการการเลือกตั ้งมีคำสั ่งที่ 
204/2562 ลงวันที ่ 31 พฤษภาคม 
2562 มอบหมายให ้ผ ู ้ ว ่ าราชการ
จังหวัดเป็นผู ้ร ับแจ้งเหตุ การกระทำ
ความผิด ตามมาตรา 92 ในการเรียก 
รับ หรือยอมรับเงิน หรือทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด 
  
 

สำนักงานคณะ 
กรรมการการ
เลือกตั ้งประจำ
จังหวัด  

ข้อพึงระวัง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบเหตุการกระทำผิดในการเรียกรับ หรือยอมรับเงิน 

หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื ่นใดเบื้องต้น กรณีได้รับแจ้งเหตุว่ามีการกระทำความผิดดังกล่าว 
โดยรวบรวมหลักฐาน เช่น หนังสือร้องเรียน และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กองการเลือกตั้งท้องถิ่น 
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9000 ตอ่ 2371 - 2 

กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. ประเด็น การส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ  
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

เด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติเป็นทรัพยากรที ่สำคัญและมีคุณค่ายิ่ง 
ในการพัฒนาประเทศเมื่อเด็ก และเยาวชนมีคุณภาพย่อมส่งผลให้ชุมชนและสังคมโดยรวมเกิดความ
เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพนั้นต้อง
พัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา ปัจจุบันประเทศไทยยังมีเด็กเยาวชนอีกจำนวน  
ไม่น้อยที่ยังขาดโอกาสโดยมีสาเหตุที่หลากหลายทำให้ต้องเผชิญกับความขาดแคลนในหลายด้าน  
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งสร้างความมั่นใจ สร้างคุณค่าของเด็กและเยาวชนเหล่านั้นให้กลับคืนมาให้
สังคมอย่างปกติสุข ด้วยการให้การศึกษา คำปรึกษา แนะนำ และการอบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับ
หนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น และมาตรา 15 
การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบในพื้นที่ 

1. พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 
และแก ้ไขเพ ิ ่มเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
๒. พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่ 14 พ.ศ.2562 
 
 

มาตรา 77  
ผู้ว่าราชการจังหวัด  
มีอำนาจกำกับดูแล
การปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ 
มาตรา 71  
 ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อำนาจกำกับดูแลการ
ปฏิบัติของเทศบาลใน
จังหวัดให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ และ

กำกับดูแลการปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ข อ ง อ ง ค ์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นให้
ดำเนินการจัดการศึกษาท่ี
ให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษา ได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ 
ศ ักยภาพ ความพร ้อม 
และโอกาส รวมถึงการ
ช่วยเหลือดูแลเด็กและ
เยาวชน ให้เป็นไปตาม
ก ฎ ห ม า ย  ก ฎ  แ ล ะ
ระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ 
 

1. สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จงัหวัด  
2. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบในพื้นที่ 

 
 
๓. พระราชบัญญัติ
สภาตำบล และ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 
 
 
๔. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
 
 

ระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ 
มาตรา 90  
นายอำเภอมีอำนาจ
กำกับดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ และระเบียบ
ข้อบังคับของทาง
ราชการ 
มาตรา 57  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อำนาจและหน้าที่ (7) 
กำกับดูแลการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมาย 

ข้อพึงระวัง 
- 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9000 ตอ่ 5332 และ 5334 
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2. ประเด็น การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ได้เห็นชอบ มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข 
ดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติดังกล่าว โดยมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพของการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก
สังกัดที่ดูแลเด็กช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษาและการดำเนินงาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็น
มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
เป็นต้นไป สำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพ
ภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบใน

พื้นที ่
1. พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที ่ 5 พ.ศ. 
2562 
   
 
 
 
2. พระราชบัญญัติ
เ ท ศ บ า ล  พ . ศ .
2496 และที่แก้ไข
เพิ ่มเติมถึงฉบับที่  
14 พ.ศ. 2562 
   
 
 

มาตรา 77  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อำนาจหน้าที ่กำกับ
ด ู แลการปฏ ิบ ั ติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
ให ้ เ ป ็ น ไปตาม
กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบข้อบ ังคับ
ของทางราชการ 
มาตรา 71  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อำนาจกำกับดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ
เทศบาลในจังหวัดให้
เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ และระเบ ี ยบ

กำก ับด ูแลการจ ัดการศ ึกษา
ระดับปฐมวัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

1. สำนักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
2. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบใน

พื้นที ่
 
 
๓. พระราชบัญญัติ
ส ภ า ต ำ บ ล  แ ล ะ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 
แก ้ ไขเพ ิ ่ม เต ิมถึ ง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 
 
 
๔. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

ข ้อบ ังค ับของทาง
ราชการ 
มาตรา 90 
นายอำเภอมีอำนาจ
กำก ั บด ู แลการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การ บริหารส่วน
ตำบล ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบข้อบ ังคับ
ของทางราชการ  
มาตรา 57  
ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอำนาจและหน้าที่ 
(7 )  กำก ั บด ู แล   
การบริหารราชการ
ส ่วนท ้องถ ิ ่นตาม
กฎหมาย 

ข้อพึงระวัง 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ถือเป็นมาตรฐานขั้นต้นที่จำเป็น

สำหรับการพัฒนาเด็กของประเทศและเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
และจัดบริการให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันเพื่อลดความ
เหลื ่อมล้ำเป็นการเพิ ่มคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที ่สำคัญที ่ส ุดในการนำประเทศไทยสู ่ความ
เจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9000 ตอ่ 5342 - 5344  

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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3. ประเด็น การดำเนินการตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ดูแลเด็กใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานและมี
คุณภาพ โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2) ด้านบุคลากร 3) ด้านอาคาร สถานที่ สิ ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 4) ด้านวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน และ 6) ด้านส่งเสริม
เครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะผู้ว่า

ราชการจังหวัด 

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
1.  พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที ่ 5 พ.ศ. 
2562 
   
 
 
 
 
2. พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 77  
ผู้ว่าราชการจังหวัด
ม ี อำนาจหน ้ าที่
กำก ั บด ู แลการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
จ ังหว ัดให ้ เป ็นไป
ตามกฎหมาย กฎ 
แ ล ะ ร ะ เ บ ี ย บ
ข้อบังค ับของทาง
ราชการ 
มาตรา 71  
ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอำนาจกำกับดูแล
การปฏิบัติราชการ
ของ เทศบาลใน
จ ังหว ัดให ้ เป ็นไป
ตามกฎหมาย กฎ 
และระเบ ี ยบข้ อ 
บั ง คั บขอ งทา ง
ราชการ 
 

กำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการดำเน ินงานศ ูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. สำนักงาน
ส่งเสริม การ
ปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 
2. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะผู้ว่า

ราชการจังหวัด 

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 
๓. พระราชบัญญัติ
สภาตำบล และ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2562 
 

มาตรา 90 
นายอำเภอมีอำนาจ
กำก ั บด ู แลการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบข้อบังคับ
ของทางราชการ  

ข้อพึงระวัง 
การดำเน ินงานศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น  

เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นถือปฏิบัติในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
มาตรฐานและคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (ควรเพิ่มเติมประเด็นที่ ผวจ. พึงระวังในการกำกับ
ดูแล) 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9000 ตอ่ 5342 – 5344 

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 
4. ประเด็น  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปสาระสำคัญของประเด็น   
ตามกฎกระทรวงแบ ่งส ่วนราชการกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กำหนดให้กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
เป็นหน่วยงานที่มอีำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานการบริหารจัดการด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำมาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการ
สาธารณะด้านการศึกษา ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
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เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. ร ัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจ ักร ไทย 
พุทธศักราช 2560 
๒. พระราชบ ัญญัติ 
การศ ึกษาแห ่ งชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบ ัญญัติ
องค์การบริหารส ่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 
4. พระราชบ ัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
5 . พระราชบ ัญญ ัติ
สภาตำบล และองค์การ 
บร ิ ห า รส ่ วนตำบล 
พ .ศ .  2537 แก ้ ไ ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 
6. ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง 
กา ร ประก ันค ุณภาพ
การศึกษา 2561 
7. หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 2560 

ผ ู ้ ว ่ าราชการจ ังหวัด 
มีอำนาจหน้าที ่กำกับ
ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค ์การบร ิหาร 
ส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค ์การบร ิหาร 
ส่ วนตำบลในการ
จ ัดบร ิการสาธารณะ 
ด ้ านการศ ึ กษาของ
องค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และระเบียบ
ข ้ อบ ั งค ั บของทาง
ราชการ 

กำกับดูแล/ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส ่ วนท ้ องถ ิ ่ นจั ด
การศ ึ กษาให ้ เป ็ นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข ั ้ นพ ื ้ นฐาน พ ุทธศ ักราช 
2551 และค ู ่ ม ื อองค ์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นตามที่
กรมส ่ งเสร ิมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดทำ 

1. สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
2. องค ์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3.  สถานศ ึ กษา ใน
สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

8. กฎหมายว ่าด ้วย
การศึกษาแห่งชาต ิอ่ืน  

 
ข้อพึงระวัง 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรกำกับ ติดตามให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการกำหนด  

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9000 ตอ่ 5312 – 5314 

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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5. ประเด็น การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรคสาม 
กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ และมาตรา 250 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั ่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายในการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ ่มเติม มาตรา 41 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม
และความต้องการภายในท้องถิ่น แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้เรียนรู้ทุกช่วง
วัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และร่วมมือกับรัฐในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดย รัฐมีหน้าที่ดำเนินการ
กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

๑. ร ัฐธรรมน ูญแห่ง  
ราชอาณาจ ักร ไทย 
พุทธศักราช 2560 
๒. พระราชบ ัญญ ัติ
การศ ึกษาแห ่ งชาติ
พ.ศ. 2542 
๓. แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560 - 2579 
๔. กฎหมายว ่าด ้วย
การศึกษาแห่งชาติ 
๕. พระราชบ ัญญ ัติ
ว ิ ธี การงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

กำก ั บด ู แ ล ก า ร
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการ
จ ัดการ ส ่งเสริม 
และสนับสนุนการ
จัดการศึกษา และ
อื ่ นๆ  ที่เกี ่ยวข้อง
ใ ห ้ เ ป ็ น ไ ป ต า ม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของทาง
ราชการ เช่น 

อำนาจการกำกับดูแลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที ่แก้ไข
เพ่ิมเติม  

- มาตรา ๗๗ ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดให้  
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ  

- มาตรา ๔๕ (๗ ตรี) กำหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจ
หน้าที่จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุน

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

๑. การจัดทำแผน 
พ ัฒนาการศ ึกษา 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น และ
สถานศึกษาในสังกัด
ตลอดจนการจ ัดทำ
งบประมาณทาง 
การศึกษาท้องถิ่น 
๒. การจัดตั ้ง รวม 
หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การขยาย
ชั้ นเรี ยนในสถาน 
ศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน 
และการเร ียกชื่อ
สถานศ ึ กษาขั้ น
พ้ื นฐานในส ั งกั ด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการ
หรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
อำนาจการควบคุมเทศบาล  
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

-  มาตรา ๗๑ ให ้ผ ู ้ว ่าราชการ
จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ควบคุม ดูแล
เทศบาลในจังหวัดนั้น ให้ปฏิบัติการ
ตามอำนาจหน้าที ่โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย  

- มาตรา ๕๐ (๖) กำหนดให้
เทศบาลตำบลมีหน้าที ่ ให ้ราษฎร
ได้รับการศึกษาอบรม  

- มาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๖ 
(๑) กำหนดให ้ เทศบาลเม ืองและ
เทศบาลนครมีหน้าที ่ให้ราษฎรได้รับ
การศึกษาอบรม 
อำนาจการกำกับดูแลองค์การ
บริหารส่วนตำบล  
พระราชบ ัญญ ัต ิ สภาตำบลและ
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

- นายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
และผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วินิจฉัย
กรณ ีท ี ่ น ายอำ เภอ เห ็ น ว ่ าการ
ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิด
ค ว าม เ ส ี ย ห ายแก ่ ร า ช ก า ร  ซึ่ ง
นายอำเภอได้มีคำสั ่งเพิกถอนการ

 
 
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

กระทำหรือระงับการปฏิบัติ และผู้ที่
ได้รับคำสั่งได้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการ
จ ังหว ัด ตามมาตรา 90 มาตรา 
90/1 และกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นควรให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม ตาม
มาตรา 92 

- มาตรา ๖๗ (๕) กำหนดให้
องค์การบร ิหารส ่วนตำบลมีหน้าที่
จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัด
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการ
ฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
จัดการหรือสนับสนุนการดูแลและ
พัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะ
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

ข้อพึงระวัง  
ควรปฏิบัต ิหน้าที ่หร ือใช้อำนาจในการสั ่ง/อนุมัต ิ/อนุญาต หรือในการ

ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ เฉพาะที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการกำหนดอย่าง
เคร่งครัด (ควรเพิ่มเติมประเด็นที่ ผวจ. พึงระวังในการกำกับดูแล) 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9000 ตอ่ 5323 และ 5326  

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. ประเด็น การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๕๗ (๗) กำหนดให้ ผู ้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ประกอบกับกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก็ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจกำกับดูแลเทศบาลในจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยาไว้ด้วยเช่นกัน  

โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชน มีหน้าที่
และอำนาจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาจทำให้เกิดข้อร้องเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความประพฤติของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนข้อร้องเรียนในเรื่องอ่ืน ๆ 
ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่มีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจึงมี
บทบาทสำคัญในการดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวเพื ่อให้ได้ข้อยุติและพิจารณา
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความเป็นธรรมให้กับ  
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. พระราชบัญญัติ
ระเบ ี ยบบร ิหาร
ราชการแผ ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

กำกับดูแลองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

มาตรา ๕๗ (๗) กำหนดให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่
กำกับด ูแลการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมาย 

สำนักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 

2. พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

กำกับดูแลเทศบาล มาตรา 71 กำหนดให ้ผ ู ้ว่า
ราชการจ ังหว ัดมีอำนาจหน้าที่
กำกับดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้น ให้
ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่โดย
ถูกต ้องตามกฎหมาย กฎ และ
ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  

สำนักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

3. พระราชบัญญัติ
ระเบ ี ยบบร ิหาร
ราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

กำกับดูแลเมืองพัทยา มาตรา 94 กำหนดให ้ผ ู ้ว่า
ราชการจังหวัดมีอำนาจกำกับดูแล
การปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา 
เพื ่อการนี ้ผู้ วาราชการจังหวัดมี
อำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
สั่งให้นายกเมืองพัทยาชี้แจงแสดง
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของเมืองพัทยาได้ 

สำนักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 

4. พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

กำกับดูแลองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

มาตรา ๗๗ กำหนดให้ผ ู ้ ว่ า
ราชการจังหวัดมีอำนาจกำกับดูแล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ และระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ 

สำนักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 

ข้อพึงระวัง  
1. ในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต้องถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ 

ของกระทรวงมหาดไทยที่เก่ียวข้อง เช่น  
- การปกปิดชื่อผู้ร้อง ให้มีการความคุ้มครองผู้ร้องและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าให้

ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม การดำเนินการให้ถือเป็นความลับของทางราชการ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๓/ว ๔๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง ร้องเรียนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- หากไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไว้เป็นอย่าง
อื่น ให้จังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื ่องร้องเรียน  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๓.๑/ว ๘๓๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๕  
เรื่อง การซักซ้อมมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะ
ปฏิบ ัต ิหร ือละเว ้นการปฏิบ ัต ิหน ้าที ่จนเก ิดความเส ียหายแก่ทางราชการด้วย ตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0226.2/ว 1872 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
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2. การดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จังหวัดต้องมีการตรวจสอบให้
ครบถ้วนทุกประเด็นตามที่มีการร้องเรียน โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาอย่าง
ครบถ้วน แล้วรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้ง
ความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

3. กรณีปรากฏตัวผู้ร้อง จังหวัดต้องแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบด้วย  
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖   
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เบอร์ติดต่อ : 06 5984 9984  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเรื่องร้องทุกข ์เบอร์ติดต่อ : 06 1415 0069  

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2. ประเด็น พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕8 เป็นกฎหมายฉบับสำคัญในการคุ้มครอง

สวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที ่อยู ่ระหว่างการศึกษาและอาศัยในหอพักให้ได้ร ับการดูแล ได้รับ 
ความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมในการอยู ่อาศัยอย่างเหมาะสม โดยในการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อขับ เคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือนำไปสู่การคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตลอดมาได้พบปัญหาการบังคับ
ใช้กฎหมายระหว่างผู้ปฏิบัติงานในฐานะนายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู ้ประกอบ
กิจการหอพัก จึงจำเป็นที่จะต้องมีแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่สำคัญของผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ กและเยาวชน 
ที่พักอาศัยในหอพักต่อไป 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบใน

พื้นที ่

1. คณะกรรมการ
ส ่ง เสร ิมก ิจการ
หอพักจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติ

ประธานกรรมการ
ส ่ งเสร ิมก ิจการ
หอพักจังหวัด 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก
จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการหอพักในการดำเนินการ
ดังนี้ 

สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบใน

พื้นที ่
หอพัก พ.ศ. ๒๕๕8 
มาตรา 23 - 26 

1 . 1 )  เ ส น อ ค ว า ม เ ห ็ น ต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื ่อให้ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน มาตรการ 
และการจัดระเบียบหอพัก 

1. 2)  เ ส น อ ค ว า ม เ ห ็ น ต่ อ
คณะรัฐมนตรีในการให้สิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษีแก่หอพักที ่ได ้ร ับการ
ประกาศเกียรติคุณตามพระราชบัญญัตินี้ 

1.3) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีใน
การออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการประกาศเกียรติคุณหอพัก และ
การให้การสนับสนุนแก่หอพักที่ได้รับการ
ประกาศเก ียรต ิค ุณ รวมท ั ้ งการออก
กฎกระทรวงอ ื ่นเพ ื ่ อปฏ ิบ ัต ิการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

๒) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ส ่ งเสร ิมก ิจการหอพ ักในการออก
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับ
หอพักตามพระราชบัญญัตินี้ 

๓) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการบังค ับใช้และเสนอ
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
นี้ต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก 

๔ )  ด ำ เ น ิ น ก า ร อ ื ่ น ใ ด ต า ม ที่
คณะกรรมการส ่งเสร ิมกิจการหอพัก
มอบหมาย 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบใน

พื้นที ่
2. วินิจฉัยอุทธรณ์ 
ตามพระราชบัญญัติ 
หอพัก พ.ศ. ๒๕๕8 
มาตรา 74 - 75 

ผู้วินิจฉัยอุทธรณ ์ ผู้ที่ได้รับคำสั่งของนายทะเบียนและ
ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิ
อ ุทธรณ์ต่อผู ้ว ่าราชการจังหวัดและ 
คำวิน ิจฉัยอุทธรณ์ของผู ้ว ่าราชการ
จังหวัดให้เป็นที่สุด ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพักสถานศึกษา ตามมาตรา 27 

2) โอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพักสถานศึกษา ตามมาตรา 31 

3) ใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
สถานศกึษาสิ้นผล ตามมาตรา 32 

4) ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพักเอกชน ตามมาตรา 33 

5) ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพักเอกชน ตามมาตรา 37 

6) โอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพักเอกชน ตามมาตรา 38 

7) ขอรับโอนใบอนุญาตในกรณีที่  
ผู ้ประกอบกิจการหอพักเอกชนถึงแก่
ความตายและทายาทมีความประสงค์ 
จะประกอบกิจการหอพักต่อไป ตาม
มาตรา 39 

8) ออกใบแทนใบอนุญาตในกรณี  
ที ่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลาย 
ในสาระสำคัญ ตามมาตรา 43 

9) อนุญาตดัดแปลงหอพักในลักษณะ
ของการดัดแปลงอาคารตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตามมาตรา 44 

10) เปลี่ยนชื่อหรือประเภทของหอพัก 
ตามมาตรา 45 

11) เล ิกประกอบก ิจการหอพัก  
ตามมาตรา 46 

สำนักงานสง่เสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบใน

พื้นที ่
12) ออกใบอนุญาตเป็นผู้จัดการหอพัก

ของหอพักเอกชน ตามมาตรา 50 
13) ต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก 

ตามมาตรา 52 
14) ออกใบแทนใบอนุญาตผู้จัดการ

หอพักในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือ
ถูกทำลายในสาระสำคัญ ตามมาตรา 54 

15) เพิกถอนใบอนุญาตผู ้จ ัดการ
หอพักเอกชนแจ้งหอพักสถานศึกษา
เปลี่ยนผู้จัดการหอพักใหม่ ตามมาตรา 55 

16) เห็นชอบระเบียบประจำหอพัก
และการแก้ไขเพิ ่มเติมระเบียบประจำ
หอพัก ตามมาตรา 59 

17) เพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
กิจการหอพัก ตามมาตรา 65 

ข้อพึงระวัง  
ผู้ได้รับคำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 

มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ 
มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๙ หรือมาตรา ๖๕ ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด การพิจารณาคำอุทธรณ์และแจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน
นับแต่วันรับอุทธรณ์ คือ ภายใน 30 วัน กระบวนการอุทธรณ์ต้องเสร็จสิ้นและทราบผลอย่าง ไร  
เพิกถอนหรือไม่ เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนอย่างไร ภายใน 30 วัน  และคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 

หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
1. กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน  

เบอร์ติดต่อ : 0 2651 6959 
2. กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9036 
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กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

3. ประเด็น การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ในการ
ออกคำสั่งทางปกครอง  

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
ประเด็นที่หนึ่ง คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้ที ่ได้รับ

ผลกระทบจากคำสั่งประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้น ต่อ
ผู ้บริหารท้องถิ ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที ่ตนได้รับแจ้งคำสั ่งดังกล่าว ตามมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ประเด็นที่สอง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับอุทธรณ์จะต้องพิจารณาคำอุทธรณ์
และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับ
คำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองตามความเห็นของ
ตนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วยตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ประเด็นที่สาม เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนจะต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา  
คำอุทธรณ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตน
ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว โดยขยายระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบ ข้อ ๒ (๑๐) แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ประเด็นที่สี ่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการทบทวนคำสั่งทางปกครองไม่ว่า
จะเป็นปัญหาข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของคำสั่งทางปกตรอง ตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบใน

ฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ 

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ในพื้นที่ 

๑. พระราชบัญญัติวิธี
ปฏ ิบ ัต ิราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๒. กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ
ว ิธ ีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดใน
ฐานะผู้ ม ี อำนาจ
พิจารณาอุทธรณ ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์
ม ี อำนาจในการทบทวน
คำสั ่งทางปกครองไม่ว่าจะ
เป ็นปัญหาข้อเท ็จจร ิ ง  ข้อ
กฎหมายหรือความเหมาะสม
ของคำสั่งทางปกครอง กรณี
ผ ู ้ออกคำสั ่งเป็นผู ้บร ิหาร
ท้องถิ่น 

๑.  สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 

๒ .  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ข้อพึงระวัง 
๑. ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาให้

แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หากมีเหตุจำเป็นสามารถขยายระยะเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดต้องมีหนังสือแจ้งให้ทราบก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว 

๒. กรณีผู ้บริหารท้องถิ่นรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลเพื ่อให้ผู ้มีอำนาจ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์
แล้วมีความเห็นไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา เนื่องจากยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนดไว้ ถือเป็นกรณีผู้บริหารท้องถิ่นไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ อันเนื่องมาจากการยื่น
อุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ตามในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไม่ต้องรับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์ และไม่ต้อง
รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู ้ว ่าราชการจังหวัด ตามนัยมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่คำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณา 
เนื่องจากเป็นการยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นคำสั่งทางปกครองอย่าง
หนึ่งที่คู่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่ นจะต้อง
แจ้งคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ ตามนัย
มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ อุทธรณ์มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอุทธรณ์แล้วไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมด  
หรือบางส่วนก็ต้องรายงานความเห็นพร้อมเสนอเหตุผลไปยังผู้บริหารท้องถิ่นตามนัยมาตรา ๔๕ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๓. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอุทธรณ์เสร็จแล้วต้องแจ้งสิทธิในการฟ้อง
คดีต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบ ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง  

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖ 
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เบอร์ติดต่อ : ๐ ๖๕๙๘๔ ๙๙๘๔ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี เบอร์ติดต่อ : ๐๘ ๙๒๔๔ ๙๙๒๖ 

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 

4. ประเด็น การพิจารณาทำความตกลงกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรณีไม่สามารถ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๔/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม 

๒๕๖๓ ขอให้หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ ่นถือปฏิบัติ กรณีเจ้าหน้าที ่กระทำละเมิดต่อ
บุคคลภายนอกให้ถือปฏิบัติตามหมวด ๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับการ
ปฏิบัติเกี ่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื ่อง 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี ่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที ่ ลงวันที ่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕  
หากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแห่งใดไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ให้ขอทำ
ความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย 

ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื ่อให้การ
บริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 
และเป ็นการลดข ั ้นตอนการปฏ ิบ ัต ิ ราชการ จ ึ งอาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 
๒๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม มีคำสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 
อำนาจของ ผวจ. ในการ สั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ในพื้นที ่

1. พระราชบัญญัติความ
ร ับผ ิดทางละเม ิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

2. ระเบียบสำนักนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รั บ ผ ิ ด ทางละเม ิ ดของ
เจ ้าหน ้าท ี ่  พ.ศ. ๒๕๓๙  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๖ 
ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘  ข ้อ ๒๙  
และข้อ ๓๘ 

3. ประกาศกระทรวง  
การคลัง เรื ่อง หลักเกณฑ์ 
การปฏ ิ บ ั ต ิ เ กี่ ย วกั บ 
ก า ร ผ ่ อ น ช ำ ร ะ ห นี้  
ของเจ ้ าหน ้าที่  ลงว ันที่   
๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ ข้อ ๙ 

4. หนังสือสำนักเลขาธิกา
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๔/
ว  ๒๓๕ ลงวั นท ี  ๒8
พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เร ื ่อง 
การกำหนดหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   
ข้อ ๓ 

5.  หนั งสื อกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๔/ว 
๖๐๘๖ ลงวันที ่ ๙ ตุลาคม 
๒๕๖๓ เรื ่อง การปรับปรุง
แก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เก ี ่ยวกับความร ับผ ิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที ่ของ

1 .  ตรวจสอบ
เหตุผลความจำเป็น 

2. พิจารณาให้
ความเห็นชอบทำ
ความตกลง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ทำความตกลงกับหน่วย
การบริหารราชการส ่วน
ท ้องถ ิ ่นกรณีหน ่วยการ
บ ร ิ ห า ร ร า ช ก า ร ส ่ ว น
ท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวง  
การคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์
การปฏิบัต ิ เก ี ่ยวกับการ
ผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ 
ลงว ันท ี ่  ๑๙ ก ันยายน 
๒๕๕๔ ได้ 

   1 .  ส ำ น ั ก ง า น
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 

   2. องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

   3. เทศบาล 

   4. องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
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กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 
อำนาจของ ผวจ. ในการ สั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง
ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ในพื้นที ่

หน่วยการบร ิหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑ 

6. หน ั งสื อกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว 
๔๗๙ ลงว ันที ่  ๙ ม ีนาคม 
๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจ
ของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง 
มหาดไทยให้ผ ู ้ว ่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทน 

ข้อพึงระวัง 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น หลักฐาน

เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และทรัพย์สินทั้งของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดและคู่สมรส 
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖ 
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เบอร์ติดต่อ : ๐๖๕ ๙๘๔ ๙๙๘๔ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี เบอร์ติดต่อ : ๐๘๙ ๒๔๔ ๙๙๒๖ 

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 

5. ประเด็น การพิจารณาทำความตกลงกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรณีชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวนที่กำหนด หรือค่าสินไหมทดแทนกรณีอ่ืน 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๔.๔/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม 

๒๕๖๓ ขอให้หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ ่นถือปฏิบัติ กรณีเจ้าหน้าที ่กระทำละเมิดต่อ
บุคคลภายนอกให้ถือปฏิบัติหมวด ๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม สำหรับ
หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ให้ถือ
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยอนุโลม ในกรณีที่หน่วยการบริหาร
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ราชการส่วนท้องถิ่นชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวนที่กำหนด หรือค่าสินไหมทดแทนกรณีอ่ืน
อันพึงมีนอกเหนือจากประกาศดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย 

ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื ่อให้การ
บริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว 
และเป ็นการลดข ั ้นตอนการปฏ ิบ ัต ิ ราชการ จ ึ งอาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๒ 
แห่งพระราชกฤษฎ ีกาว ่าด ้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที ่แก ้ไขเพิ ่มเต ิม ม ีคำสั่ ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 
อำนาจของ ผวจ. ในการ 

สั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 

1. พระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 

2. ระเบี ยบสำน ั กนายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี ่ยวกับความรับผิด
ทางละเม ิดของเจ ้าหน ้าที่   
พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่ แก ้ ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๓๔  
3 .  ประกาศกระทรวง  
การคล ัง เรื่อง หล ักเกณฑ์ 
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ
ละเม ิดต่อบ ุคคลภายนอก  
ลงว ันที ่  ๓ ต ุลาคม ๒๕๕๔  
ข้อ ๘ 

4. หนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๔/ว 
๒๓๕ ลงวันที่ ๒8 พฤศจิกายน 
๒๕๓๙ เร ื ่ อง การกำหนด
หล ั กเกณฑ ์ การปฏ ิ บ ั ติ

1 .  ต ร ว จ ส อ บ
เ ห ต ุ ผ ล ค ว า ม
จำเป็น 

2. พ ิจารณาให้
ความเห็นชอบทำ
ความตกลง 

พิจารณาทำความตกลงกับ
หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นในกรณีหน่วย
การบริหารราชการส ่วน
ท ้ อ งถ ิ ่ น ต ้ อ งชด ใ ช ้ ค่ า
ส ิ น ไ ห ม ทดแทนให ้ แก่
บ ุ ค ค ล ภ า ย น อ ก 
เกินกว่าจำนวนที่กำหนด หรือ
ค่าสินไหมทดแทนกรณีอ่ืน
ตามข้อ ๘ ของประกาศ
กระทรวงการคลัง เร ื ่อง 
หล ักเกณฑ์การชดใช ้ค่า
ส ิ น ไหมทดแทน  กรณี
เจ้าหน้าที ่ของรัฐกระทำ
ละเมิดต่อบุคคลภายนอก  
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

1. สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 

2. องค์การบร ิหาร
ส่วนจังหวัด 

3. เทศบาล 

4. องค์การบร ิหาร
ส่วนตำบล 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 
อำนาจของ ผวจ. ในการ 

สั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบใน

พื้นที่ 

เกี่ ยวกับความร ับผ ิดทาง
ละเมดิของเจ้าหน้าที่ ข้อ ๓ 

5. หนังสือกระทรวง มหาดไทย 
ที่  มท ๐๘๐๔.๔/ว ๖๐๘๖  
ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง 
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี ่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒ 

6. หนังสือกระทรวง มหาดไทย 
ที่  มท๐๘๐๒.๓/ว ๔๗๙  
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง 
การมอบอำนาจของรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงมหาดไทยให้
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทน 

ข้อพึงระวัง 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น เอกสาร

หลักฐานที่ผู้เสียหายได้ชำระเงินไปจากกรณีเหตุละเมิด 
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖ 
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เบอร์ติดต่อ : ๐๖๕ ๙๘๔ ๙๙๘๔ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี เบอร์ติดต่อ : ๐๘๙ ๒๔๔ ๙๙๒๖ 

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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6. ประเด็น การมอบอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
กรณีเกิดความเสียหายกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ ๓๖๒/๒๕๔๙ ได้ให้

ความเห็นว่า กรณีมีความเสียหายเกิดขึ ้นในการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับความเสียหายด้วย ดังนั้น  
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเพ่ือสอบสวนหาตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้อง
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดในกรณีดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบล 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงาน  
ที่ได้รับความเสียหายในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามความ  
ในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ประกอบข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ อีกท้ัง ในขั้นตอนการ
ออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกคำสั่งตามความในมาตรา 
๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เรื่องเสร็จที่ ๑๕๔๖/๒๕๕๙ 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตลอดไปจนถึงขั้นตอนการออกคำสั่งให้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการใช้มาตรการบังคับทางปกครองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อราชการ จึงอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓  
แห่งพระราชกฤษฎีการว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จึงมีคำสั ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ ๓๗๐/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 
อำนาจของ ผวจ. ในการ 

สั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

1. พระราชบ ัญญั ติ
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

1.ตรวจสอบรายงาน
ผลการสอบสวน
ของคณะกรรมการ

   1 .  พ ิ จารณาแต ่ งตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ
ข้อเท็จจร ิงความร ับผิด 

   1. สำนักงานส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 
อำนาจของ ผวจ. ในการ 

สั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ 
และมาตรา ๑๒ 

2 .  ระเบ ี ยบสำนั ก
นายกร ัฐมนตร ีว ่าด ้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เก ี ่ ยวก ับความร ับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ ข้อ 
๑๑ ข ้ อ ๑๗ ข ้ อ ๑๘  
ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๔ 

3. พระราชบัญญัติวิธี
ปฏ ิ บ ั ต ิ ราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 
๖๓/๑ ถึงมาตรา ๖๓/๑๙ 
และมาตรา ๖๘ ถึงมาตรา 
๗๔ 

4. กฎกระทรวง กำหนด
เจ้าหน้าที่ผู ้ออกคำสั ่งใช้
มาตรการบ ั งค ั บทาง
ปกครองและการแต่งตั้ง
เจ ้าพนักงานบังคับทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

5. ประกาศกระทรวง  
การคลัง เรื่อง ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ที ไม ่ ต ้ องรายงานให้
กระทรวงคลังตรวจสอบ 

สอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทาง
ละเมิด 

2. วินิจฉัยสั่งการ
ในสำนวนรายงาน
การสอบสวนของ
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร
สอบข ้อเท ็จจริ ง
ความร ับผ ิดทาง
ละเมิด 

ทางละเมิดร่วมกับองค์กร
ปกครองส ่ วนท ้ อ ง ถิ่ น 
และหรือผู้มีอำนาจกำกับ
ด ู แ ลอ งค ์ ก รปก ค ร อ ง 
ส่วนท้องถิ่น กรณีผู้บริหาร
องค ์ ก รปกครอ งส ่ ว น
ท ้องถ ิ ่น กระทำให ้ เกิด
ความเสียหาย หรือมีส่วน
ก ร ะ ท ำ ใ ห ้ เ ก ิ ด ค ว า ม
เส ี ยหาย กรณ ีม ีความ
เส ี ยหายท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ นกับ
โครงการที่ดำเนินการ โดย
ใช ้ เง ินงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจของกรม
ส ่ ง เ ส ร ิ มกา รปกครอง
ท้องถิ่น 

   2. วินิจฉัยสั่งการสำนวน
การสอบข้อเท็จจริงความ
รั บผ ิ ดทางละเม ิ ดของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดร ่วมกับผ ู ้แต ่งตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดตาม 1. 
   3. รายงานผลการสอบ
ข้อเท็จจร ิงความร ับผิด
ทางละเม ิดท ี ่ ผ ่ านการ
ดำเนินการตาม 1. และ 2. 
ใ ห ้ ก ร ะทร ว งก า รคลั ง

   2. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 
อำนาจของ ผวจ. ในการ 

สั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

6. หนังสือกระทรวง 
การคลัง ด่วนที่สุด ที่ 
กค 0415.1/ว 82 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 
๒๕61 เร ื ่อง แนวทาง 
การร ่วมก ันแต ่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด 

7. หนังสือกระทรวง 
การคลัง ด่วนที่สุด ที่ 
กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖  
ลงวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๕๐ เร ื ่อง แนวทาง 
การกำหนดส ัดส ่วน
ความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที ่
8. หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่มท๐๘๐๒.๓/ 
ว ๑๓๘๙ ลงวันที ่ ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง การมอบอำนาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏ ิบ ัต ิราชการแทน
และคำสั่งกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ 
๓๗๐/๒๕๖๓ เร ื ่อง 

ตรวจสอบตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื ่อง 
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงาน
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที ่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ 

   4. ออกคำสั ่งเร ียกให้
เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชดใช้
ค่าส ินไหมทดแทนให้แก่
ทางราชการร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หรือผู ้มีอำนาจกำกับดูแล
องค ์ ก รปกครอ งส ่ ว น
ท้องถิ ่น (กรณีผ ู ้บร ิหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทำให้เกิดความเสียหาย 
หรือมีส ่วนกระทำให้เกิด
ความเสียหาย) รวมทั้งการ
ดำเนินการฟ้องคดี กรณีที่
ผลการพิจารณาสำนวนการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดของผ ู ้แต ่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ความรับผิดทางละเมิด และ
หรือกระทรวงการคลัง เห็นว่า 
เจ้าหน้าที ่กระทำละเมิดต่อ
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 
๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ 
แห่งพระราช บัญญัติความรับ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 
อำนาจของ ผวจ. ในการ 

สั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

การมอบอำนาจให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทน ลงวันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ในโครงการ 
ที ่ดำเน ินการโดยใช ้ เงิน
งบประมาณเง ินอ ุดหนุน
เฉพาะกิจของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

   5. แจ้งคำสั ่งเร ียกให้
เจ้าหน้าที่ชำระเงิน (การ
แจ้งคำสั ่งทางปกครอง) 
กรณีท ี ่ม ีการออกคำสั่ ง
ตาม 4.  
   ทั้งนี้ ในการดำเนินการ
ตาม 4. และ 5. ให้ผู ้รับ
มอบอำนาจถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยเคร่งครัด 

   6. การบังคับตามคำสั่ง
ทางปกครองที ่กำหนดให้
ชำระเงิน กรณีเจ้าหน้าที่ผู้
ต้องรับผิดไม่มีการชำระค่า
สินไหมทดแทนคืนให้แก่
ทางราชการอันเนื ่องมาจาก 
การออกคำส ั ่ งเร ี ยกให้
เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทน โดยการใช ้การ
บังค ับทางปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 

ในฐานะ ผวจ. 
อำนาจของ ผวจ. ในการ 

สั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

ราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ แก้ไขเพิ ่มเต ิมถึง 
(ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หมวด ๒/๑ การบังคับทาง
ปกครอง มาตรา ๖๓/๑ ถึง
มาตรา ๖๓/๑๙ 

ข้อพึงระวัง 
1. ระมัดระวังมิให้ขาดอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

ภายใน ๒ ปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่กระทำ
ละเมิด และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่
หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

2. ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานของรัฐใดบ้างท่ีมีส่วนทำให้เกิด
ความเสียหาย ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวต้องร่วมกันแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น เอกสาร
หลักฐานการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
เอกสารหลักฐานการลงนามของผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากล าง 
คณะกรรมการตรวจการจ้างบรรดาที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖ 
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เบอร์ติดต่อ : ๐๖ ๕๙๘๔ ๙๙๘๔ 
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี เบอร์ติดต่อ :  ๐๘ ๙๒๔๔ ๙๙๒๖ 

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. ประเด็น คณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น  
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 13 กำหนดว่า คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการเพื ่อดำเนินการใด ๆ ตามที ่คณะกรรมการ  
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายได้ 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

คำสั ่งคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส ่ วนท ้ องถิ่ น ที่  
6/2553 ลงว ันที่ 
2 สิงหาคม 2553  
เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะ 
อนุกรรมการอำนวยการ
การกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นระดับ
จังหวัด 

 
 

ประธานอนุกรรมการฯ พ ิ จารณาตามอำนาจหน ้ าที่
ประธานอนุกรรมการอำนวยการการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ ่นระด ับจ ังหว ัด การ
บร ิหารจัดการเกี ่ยวกับการถ่ายโอน
ภารก ิ จการจ ั ดสรรกำล ั งคน และ
งบประมาณในจังหวัด รวมถึงแก ้ไข
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

 

 

 

 

-  ส ำน ั ก ง าน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 

-  ส ำน ั ก ง าน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอำเภอ 

 
 
 
 



 

631 
 

2. ประเด็น การใช้อำนาจพิจารณาคณะอนุกรรมการฯ ในการถ่ายโอนภารกิจกรณีเอกสาร
หลักฐานการส่งมอบ – รับมอบภารกิจและทรัพย์สินตรวจค้นหาไม่พบหรือสูญหาย 

 
 
  

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. มติคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น ครั ้งที่ 
4/2562เมื ่อวันที่ 
30 ตุลาคม 2562 

2. หนังสือสำนักงาน
ปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตร ี
ที่ นร 0107/1647 
ลงวันที ่19
กุมภาพันธ์ 2563 

ประธานอนุกรรมการ
อำนวยการกา ร 
กระจายอำนาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น  ร ะ ดั บ
จังหวัด 

พิจารณาในฐานะประธานอนุกรรมการฯ 
ร่วมกับคณะอนุกรรมการ องค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ ่น และส ่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด
และหากเห็นว่ามีการถ่ายโอนภารกิจ
ดังกล่าวจากส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของร ัฐให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วน
ท ้องถ ิ ่นจร ิง ให ้คณะอน ุกรรมการ
อำนวยการฯ ระดับจังหวัด มีมติให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ใน
พื ้นที ่จังหวัดพิจารณาดำเนินการจัดทำ
หนังสือยืนยันว่าได้มีการถ่ายโอนภารกิจ
และทรัพย์ส ินดังกล่าวให้แก่องค์กร
ปกครองส ่วนท้องถ ิ ่นจร ิง เพื ่อเป็น
หลักฐานให้แก่องค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ ่นได ้พ ิจารณาดำเน ินการตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้
คณะอนุกรรมการอำนวยการฯ ระดับจังหวัด 
รายงาน คณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
และหากคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ  
ระดับจังหวัดพิจารณาแล้วไม่ได้ข้อยุติ ให้นำ 
เรื ่องเสนอคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจให ้แก ่องค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นพิจารณาต่อไป 

- สำน ักงาน
ส ่ งเสร ิ มการ
ปกครองท้องถิ่น 
จังหวัด 

- สำน ักงาน 
ส่ งเสร ิ มการ
ปกครองท้องถิ่น 
อำเภอ 
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3. ประเด็น การใช้อำนาจพิจารณาคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการ
บริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. มติคณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให ้แก่  
องค์กรปกครองส ่ วน
ท้องถิ่นครั้งที่ 2/2561
วันที ่  30 พฤษภาคม
2561 

2. หนังสือสำนักงานปลัด
สำนั กนายกร ั ฐมนตรี  
ที ่ นร 0107/ว 1580   
ลงวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 
2562 และ หนังสือ สถ. 
ที ่ มท 0810.8/ว 921 
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 

ป ร ะ ธ า น อ นุ  
กรรมการอำนวยการ
การกระจายอำนาจ
ให ้ แก ่ องค ์ กร
ปกครองส ่ วน
ท ้องถ ิ ่น ระดับ
จังหวัด 

พ ิ จารณาในฐานะประธาน 
อนุกรรมการฯ โดยพิจารณาตาม
ขอบเขตการถ่ายโอนดังนี้ 
1.ส่วนราชการ รับผิดชอบ 

(1) แหล ่งน ้ำขนาดใหญ่ท ี ่มี
ปริมาตรเก็บกักน้ำตั้งแต่ 2 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรขึ ้นไป เช่น เขื่อน 
อ่างเก็บน้ำ หนอง  บึง สระน้ำ 

(2) แหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่หรือ
ขนาดเล็กที่การใช้ประโยชน์ของ
ประชาชนครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
มากกว่า 1 จังหวัดขึ้นไป หากถ่าย
โอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ใดองค์การบร ิหารส่วนจ ังหวัด
หนึ่งจะเกิดปัญหาในการบริหาร
จัดการน้ำ เช่น คลองส่งน้ำที ่มี
ความยาวคาบเกี่ยวมากกว่าหนึ่ง
จังหวัด ฝายน้ำล้นที ่กั ้นลำน้ำที่
ไหลพาดผ่านมากกว่าหนึ่งจังหวัด 

(3) บ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ที่หาน้ำ
ยาก ซึ ่งต้องใช้ว ิชาการด้านอุทก
ธรณีว ิทยาช ั ้นส ูง เช ่น แหล่งน้ำ
บาดาลประเภทหินแข็งและแหล่งน้ำ
บาดาลประเภทท ี ่ เส ี ่ ยงต ่ อการ
ปนเปื ้อน หรือเกิดวิกฤตการณ์น้ำ
บาดาล เช่น พื้นที่เกลือหินและพื้นที่
ที่มีชั้นน้ำเค็มแทรกตัวอยู่ รวมทั้งบ่อ
น ้ำบาดาลในเขตว ิกฤตการณ์น้ำ

- สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 

- สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
อำเภอ 

- องค ์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

บาดาล บ่อส ังเกตการณ์ และบ่อ
ทดสอบ 
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีหน้าที่ 

(1) นอกเหนือจากภารกิจตาม 
ข้อ 1 (1) (2) (3) ได้แก่แหล่งน้ำ
ที ่มีปริมาตรเก็บกักน้อยกว่า 2 
ล้านลูกบาศก์เมตรแหล่งน้ำที ่มี
การใช้ประโยชน์ของประชาชน
ครอบคลุมพื ้นที่หนึ ่งจังหวัดและ
บ่อน้ำบาดาลนอกเหนือจาก ข้อ 1 
(3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดำเนินการแทนส่วนราชการ รวมทั้ง
ส่วนราชการถ่ายโอนสิ ่งก่อสร้าง
และทรัพย์สินที่มีอยู่ในสภาพดีใช้
งานได ้ให ้องค ์กรปกครองส ่วน
ท ้ องถ ิ ่ นบร ิ หารจ ั ดการและ
บำรุงรักษา หากสิ ่งก่อสร้างและ
ทรัพย ์ส ินที่จะถ่ายโอนมีสภาพ
ชำร ุดเส ียหายให ้ส ่วนราชการ
ดำเนินการซ่อมแซมก่อนถ่ายโอน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และตรวจสอบความสมบ ู รณ์
ถูกต้องของโครงการก่อนการส่ง
มอบให ้ องค ์ กรปกครองส ่ วน
ท้องถิ่น 

(2) กรณีแหล่งน้ำที่เกิน 2 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ถ้าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นในการ
ใช ้น ้ำและม ีความประสงค ์จะ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ขอร ับ โอนจากส ่ วนราชการ 
สามารถดำเนินการได้โดยยื่นคำ
ร้องต่อส่วนราชการ และให้เสนอ 
คณะกรรมการการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พิจารณาเป็นรายกรณีไป 
ขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบ
ภารกิจ 
1. ส่วนราชการที่ส่งมอบภารกิจ
จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง
สมบ ู รณ ์ ขอ ง โค ร งก าร  เ ช่ น 
เอกสารการดำเนินโครงการ การ
ข อ ใ ช ้ พ ื ้ น ท ี ่ ด ำ เ น ิ น ก า ร  
(ถ้ามี) การดำเนินการจัดกลุ่มผู้ใช้
น้ำ ฯลฯ 
2. ส่วนราชการที่ส่งมอบประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับ
มอบเพื ่อถ่ายโอนภารกิจ โดยมี
หนังสือบันทึกการส่งมอบและรับ
มอบพร้อมเอกสารที่ เก ี ่ยวข ้อง 
และให ้องค ์กรปกครองส ่ วน
ท้องถิ่น ลงทะเบียนเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีที่ไม่มีหลักฐานการถ่ายโอน
ภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจ เสนอคณะอนุ กรรมการ
อำนวยการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับจังหวัดพิจารณา โดยเชิญ
ส่วนราชการเจ้าของภารกิจและ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับ
โอนภารกิจเข้าร่วมประชุม หาก
ส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เห็นพ้องต้องกันว่า
ภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจที่ถ่าย
โอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น แล้วให้องค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ ่นลงทะเบ ียนเป็น
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3. กรณ ีองค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นแห่งพื้นที ่ไม่ยอมรับการ
ถ ่ า ย โ อ น ภ า ร ก ิ จ  ใ ห ้ เ ส น อ
คณะอนุกรรมการอำนวยการการ
กระจายอำนาจให ้แก่ องค ์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  ระดับ
จังหวัดพิจารณา โดยเชิญส่วน
ราชการท ี ่ดำเน ินภารก ิจและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
รับถ่ายโอนเข้าร่วมประชุมชี้แจง 
หากพิจารณาเห็นพ้องต้องกันว่า
เป็นภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น แล ้วให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรับ
การถ่ายโอนและลงทะเบียนเป็น
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไป แต่หากไม่สามารถ
ตกลงกันได้ให้เสนอข้อหารือต่อ
คณะกรรมการการกระจาย
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ข้อพึงระวัง 
ควรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามประกาศ แนวทาง  

และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด รวมทั้ง
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจประกอบการแก้ไขปัญหาด้วย 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
1. กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน 

เบอรโ์ทรศัพท ์: 0 2241 9000 ต่อ 2302  
2. นายโกมินทร์ อินรัสพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจ

และการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน เบอร์โทรศัพท์ 0 90606 0613 
กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

1. ประเด็น การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ ชื่อ เขต การแยกพื้นที่และรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดให้มีการจัดการปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และความสามารถ
ในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จำนวนและความหนาแน่นของประชากรและพื้นที ่ที ่ต ้อง
รับผิดชอบประกอบกัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระใน
การบริหาร การจัดทำบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการ
คลัง และการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องทำเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และ
การใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และ
การป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. จัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนตำบล
เป็นเทศบาลตำบล 

    1.1 พระราช บัญญัติ 
สภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 มาตรา 42 

    1.2 พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 7 มาตรา 9 
     1.3 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที ่มท 
0890.2/ ว 3156  

ตรวจสอบและ
พิจารณาให้ความ
เห ็ นชอบการ
จ ัดต ั ้ งองค ์การ
บริหารส่วนตำบล
เป ็ นเทศบาล
ตำบล 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องรายงาน 
ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลผ่านความเห็นชอบ 
ของนายอำเภอและผ ู ้ ว ่ าราชการจ ั งหวัด
ตามลำดับมายังกระทรวงมหาดไทย (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น) พร้อมทั ้งส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณาขอยกฐานะ ดังนี้ 

(1)  แบบสำรวจข้อมูลการขอจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากนายอำเภอและผู้ว่าราชการ
จังหวัด ตามลำดับ  

(2)  รายงานการประชุมสภาองค์การ
บร ิหารส ่วนตำบล ซึ ่งท ี ่ประช ุมม ีมติ
เห็นชอบให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลได้  

1. สำนักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
จังหวัด 

2.องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ลงวันที่ 20 กันยายน 
2547 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัตกิารจัดตั้ง และ 
เปลี่ยนแปลงฐานะ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

(3)  คำบรรยายแนวเขตองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลที ่ขอจ ัดต ั ้ งเป ็นเทศบาลตำบล 
ตามข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้ โดยเทียบเคียง
แนวเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอ............ 
จังหวัด............ อันเป็นที่ตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนั้นที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 

(4)  แผนที ่ท ้ายร ่างประกาศกระทรวง 
มหาดไทยที่ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล โดยต้อง
ตรวจสอบชื่อสถานที่ เครื่องหมาย สัญลักษณ์
ต ่างๆ ในกรอบแผนท ี ่ ให ้ถ ูกต ้องตรงกับ
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยให้มีผู้รับรอง
แนวเขต ดังนี้ 

1) เขตตำบลภายในอำเภอหรือ 
ก ิ ่ งอำเภอเด ี ยวก ัน ให ้นายอำเภอหรื อ
ปลัดอำเภอผู ้เป ็นหัวหน้าประจำกิ ่งอำเภอ  
และผู ้บร ิหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าของท้องที ่และผู ้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ ่นเจ้าของท้องที ่ข้างเคียงเป็นผู้
รับรอง 

2) เขตอำเภอหร ือกิ่ งอำเภอให้
นายอำเภอหรือปลัดอำเภอ ผู ้ เป ็นหัวหน้า
ประจำกิ่ งอำเภอท ้องท ี ่  นายอำเภอหรือ
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่
ข้างเคียง ผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าของท้องที่ 
และผู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดที ่ข ้างเค ียง และ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของ
ท้องที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าของท้องที่ข้างเคียงเป็นผู้รับรอง 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

3) เขตจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ท้องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ข้างเคียงและ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของ
ท้องที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าของท้องที่ข้างเคียงเป็นผู้รับรอง 

(5) แบบสำรวจความเห ็ น/รายงาน 
การประชุมของประชาชน ซึ ่งถือว่าเป็นการ
แสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนที่ 

(6) กรณีที่ประสงค์จะจัดตั้งเป็นเทศบาล
ตำบลและพร้อมไปกับการเปลี่ยนชื่อ ซึ่งจะขอ
ใช ้ช ื ่อไม ่ตรงกับช ื ่อเด ิม ให ้ทำการสำรวจ 
ความค ิดเห ็นของประชาชนในพ ื ้นท ี ่ มา
ประกอบด้วย โดยถือปฏิบัติ ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0204/  
ว 695 ลงวันที ่ 14 กรกฎาคม 2520 มาใช้
โดยอนุโลมโดยเอกสารตามข้อ (1) (2) (3) (4) 
(5) และ (6) จะต้องจ ัดส ่งให ้กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น จำนวน 30 ชุด 

2. กรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่นตรวจ
พิจารณาหลักฐานเอกสารตามข้อ 1 ประกอบ 
ข้อกฎหมาย เหตุผลและความจำเป็นในการ 
ขอจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลให้ครบถ้วนถูกต้อง 

3. กรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่นเสนอ 
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย พร้อมแผนที่
ท ้ายร ่างประกาศกระทรวงมหาดไทยให้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีบัญชา กรณีองค์การ
บริหารส่วนตำบลและเทศบาลขอเปลี่ยนชื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลง
ชื ่อจังหวัด อำเภอและตำบล หมู ่บ้าน หรือ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

สถานที่ราชการอื่น  ๆของกระทรวงมหาดไทย
ตรวจพิจารณาก่อน เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
จึงเสนอต่อคณะกรรมการพิจาณาร่างกฎหมาย
ของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณา 

4. คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย จะกำหนดการประชุมตรวจ
พิจารณาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
แผนที ่ท้ายร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย  
โดยเชิญผู ้แทนของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล
เข้าร่วมชี้แจงด้วย แล้วจึงแจ้งผลให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบ ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 หากมีรายละเอียดที่จะต้องแก้ไข
เพิ ่มเติมถูกต้องสมบูรณ์ตามความเห็นของ 
ที่ประชุมแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ต้องประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
เพ่ือรับไปแก้ไขและดำเนินการให้เป็นไปตามมติ
ที ่ประชุมเสียก่อนแล้วจึงนำเสนอเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร ่าง
กฎหมายฯ อีกครั้งหนึ่ง 

กรณีที ่ 2 หากที ่ประชุมเห็นชอบร่าง
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและแผนที่ท้ายร่าง
ประกาศกระทรวงมหาดไทยตามที่เสนอ จะแจ้ง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นทราบมติที่
ประช ุม และให้พ ิจารณาดำเน ินการเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยพิจารณา
ต่อไป 

5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอร่าง
ประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเทศบาลตำบล
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

......... พ.ศ. ..... เพื่อให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเทศบาลตำบล.......... 
พ.ศ. ..... 

6. เมื ่อประกาศกระทรวงมหาดไทยได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้ง
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบและ
พิจารณาดำเนินการในส่วนที ่เกี ่ยวข้อง
ต่อไป 

2. การเปลี่ยนแปลง
ฐานะเทศบาลตำบล
เป็นเทศบาลเมือง 

    2.1 พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 10 

    2.2 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 
0890.2/ ว 3156 
ลงวันที่ 20 กันยายน 
2547 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติการจัดตั้ง และ
เปลี่ยนแปลงฐานะ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ตรวจสอบและ
พิจารณา 
ให้ความ
เห็นชอบ 
การ
เปลี่ยนแปลง
ฐานะเทศบาล
ตำบลเป็น
เทศบาลเมือง 

1. ดำเนินการตามข้อ 1 – 6 เช่นเดียวกัน  
กับขั้นตอนการยกฐานะองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล 

2. กรณีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในข้อ 1 (3), 
(4) ส ่วนของคำบรรยายแนวเขตและ 
แผนที่ท้ายประกาศมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) กรณีเทศบาลตำบลที่
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล  
ให้เทียบเคียงจากประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้ง
สุขาภิบาล......... อำเภอ.......... พ.ศ. ...... 

(2) กรณ ี เทศบาลต ำ บ ล เ ด ิ ม ที่  
มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบล
.........พ.ศ. ...... ไม่ต้องจัดทำคำบรรยาย
แนว เ ขตและแผนท ี ่ ท ้ า ยป ระกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

1. สำนักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่น
จังหวัด 

2. องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

3. การเปล ี ่ยนแปลง
ฐานะเทศบาลเมือง 
เป็นเทศบาลนคร 
    3.1 พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 11  
    3.2 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 
0890.2/ว 3156 
ลงวันที่ 20 กันยายน 
2547 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติการจัดตั้ง และ
เปลี่ยนแปลงฐานะ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ตรวจสอบและ
พ ิ จารณาให้  
ความเห ็นชอบ
การเปลี่ยนแปลง
ฐานะเทศบาล
เมืองเป็นเทศบาล
นคร 

1. ดำเนินการตามข้อ 1 – 6 เช่นเดียวกัน 
กับขั ้นตอนการยกฐานะองค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นเทศบาลตำบล 
2. กรณีแนวปฏิบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) โดยให ้ผ ่านความเห ็นชอบเฉพาะ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยไม่ต้องผ่านนายอำเภอ 

(2) คำบรรยายแนวเขตและแผนที ่ท ้าย
ประกาศกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องจัดทำ 

1. สำนักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 
2. องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

4. การเปลี่ยนชื่อ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    4.1 พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 12 
    4.2 พระราชบัญญัติ
สภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 5 วรรคหนึ่ง 
มาตรา 40 วรรคหนึ่ง 

4.3 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที ่  มท 0204/ว 69 

ตรวจสอบและ
พิจารณาให้ความ
เห ็ นชอบการ
เปลี ่ยนช ื ่อของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1. ดำเนินการตามข้อ 1 - 6 เช่นเดียวกัน
กับขั้นตอนการจัดตั้งองค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นเทศบาลตำบล 
2. กรณีแนวปฏ ิบ ัต ิ เพ ิ ่มเต ิมในส ่วนของ 
คำบรรยายแนวเขตและแผนที ่ท้ายประกาศ
กระทรวงมหาดไทยไม่ต้องจัดทำ 

1. สำนักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 
2. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 
2520 เรื่อง ทบทวน
หล ักเกณฑ ์การขอ
เปลี่ ยนชื่ อจ ั งหวัด 
อำเภอ ตำบล และ
หมู่บ้าน หรือสถานที่
ราชการอ่ืน ๆ 
    4.4 ห นั ง สื อ
กระทรวง มหาดไทย ที่ 
มท 0205.3/ว 1266 
ลงว ันท ี ่  9 เมษายน 
2547 เร ื ่อง ซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติใน
การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ
จ ังหว ัด อำเภอ และ
ตำบล หมู ่บ ้าน หรือ
สถานที่ราชการอ่ืน ๆ  
    4.5 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท0890.2/
ว 1796 ลงวันที ่ 9 
ตุลาคม 2557 เรื ่อง 
แนวทางการขอเปลี่ยน
ช ื ่อองค์การบร ิหาร
ส่วนตำบลและเทศบาล 

5. การเปลี่ยนแปลง
เขตเทศบาล 

    5.1 พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 12 

ตรวจสอบและ
พ ิ จารณาให้  
ความเห ็นชอบ
การเปลี่ยนแปลง
เขตเทศบาล 

ดำเนินการตามข้อ 1 - 6 เช ่นเดียวกันกับ
ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นเทศบาลตำบล 

1. สำนักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

    5.2 หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 
0313.1/ว 2510 
ลงวันที่ 6 กันยายน 
2544 เรื่อง การ 
ยุบรวมองค์การ
บริหารส่วนตำบล
หรือสภาตำบล 
กับเทศบาล 

2. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

6. การรวมและ 
การยุบรวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    6.1 พระราชบัญญัติ 
สภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537  
มาตรา 40  
มาตรา 41  
มาตรา 41 ทวิ  
มาตรา 41 ตรี  
มาตรา 41 จัตวา  
มาตรา 42 

    6.2 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วย เรื่อง  
การสำรวจเจตนารมณ์
ของประชาชนในเขต
สภาตำบลหรือ
องค์การบริหารส่วน

ตรวจสอบและ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการรวม
และการยุบรวม
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การรวม 

1. การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนใน 
การรวมตาม มาตรา 41 ทวิ มาตรา 41 ตรี 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0810.1/ว 1177 ลงวันที ่ 2 เมษายน 
2547 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดตั้ง
และยุบรวมสภาตำบลและองค์การบร ิหาร 
ส่วนตำบล ซึ่งในส่วนของการสำรวจเจตนารมณ์
ของประชาชนให ้อำเภอประช ุมราษฎร
ดำเนินการ ดังนี้ 

(1 )  ให ้ ส ำ ร วจ เ จตนารม ณ ์ของ
ประชาชนโดยการประชุมราษฎรในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล ที ่จะไปรวม  
ถ ้า เส ียงข ้ างมากของราษฎรในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลที ่จะไปรวม
ประสงค์จะไปรวม  

(2) ให้สำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน 
โดยการประชุมราษฎรในเขตองค์กรปกครอง 

1. สำนักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 

2. องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 



 

645 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ตำบล เพ่ือไปรวมกับ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน พ.ศ. 
2547 

    6.3 หนังสือ
กระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 
0810.1/ว 1177 
ลงวันที่ 2 เมษายน 
2547 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัต ิ
การจัดตั้งและยุบรวม
สภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

    6.4 หนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 
0890.2/ว 2206 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 
2547 เรื่อง  
การดำเนินการยุบ
รวมสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล เพ่ือไปรวมกับ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

ส่วนท้องถิ ่นที ่รับรวม ถ้าเสียงข้างมากของ
ราษฎรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
รับรวมประสงค์ที่จะรับรวมแล้วให้ดำเนินต่อไป
ในข้อ 2 

2. ดำเนินการตามข้อ 1 - 6 เช่นเดียวกันกับ
ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล 
เป็นเทศบาลตำบล 
การยุบรวม 

1. การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในการ
ยุบรวม ตาม 41 จัตวา ให้ถ ือปฏิบัต ิตาม
หนังสือ กระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0890.2/ 
ว 2206 ลงว ันท ี ่  6 กรกฎาคม 2547  
เรื ่อง การดำเนินการยุบรวมสภาตำบล และ
องค์การบร ิหารส ่วนตำบลเพื ่อไปรวมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งในส่วนของการสำรวจ
เจตนารมณ์ของประชาชนให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย เร ื ่อง  
การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภา
ตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือไปรวม
กับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. 2547 
ดำเนินการ ดังนี้  

(1 )  ให ้ ส ำ ร วจ เ จตนารมณ ์ของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลที ่ถ ูกย ุบ ถ ้าเส ียงข ้างมากของ
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลท ี ่ ถ ูกยุบ
ประสงค์จะไปรวมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้างเคียงที่มีพื ้นที ่ติดกันภายใน
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

อำเภอเดียวกันแล้วให้ดำเนินการต่อไปใน
ข้อ 2 

2. ดำเนินการตามข้อ 1 – 6 เช่นเดียวกันกับ
ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นเทศบาลตำบล 

7. การรับรวมและ
แยกพื้นที่บางส่วน 

    7.1 พระราชบัญญัติ 
สภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 41 เบญจ 

    7.2 ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย เรื่อง 
การสำรวจเจตนารมณ์
ของประชาชนในเขต
สภาตำบล หรือ
องค์การบริหารส่วน
ตำบล เพ่ือไปรวมกับ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน พ.ศ. 
2547 

    7.3 หนังสือกรม 
การปกครอง ที่ มท 
0890.2/ว 517 ลง
วันที่ 26 เมษายน 

ตรวจสอบและ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการรับ
รวม และแยก
พ้ืนที่บางส่วน 

1. การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในการ
รวม รับรวม และแยกพื ้นที ่บางส่วนให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครอง ที ่ มท 
0890.2/ว 517 ลงวันที่ 26 เมษายน 2547 
เรื่อง ซักซ้อม แนวทางปฏิบัติการรับรวมและ
แยกพื้นที่บางส่วนของสภาตำบลหรือองค์การ
บริหารส่วนตำบลซึ ่งในส่วนของการสำรวจ
เจตนารมณ์ของประชาชนให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื ่อง การ
สำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภา
ตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือไปรวม
กับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน พ.ศ. 2547 โดย
อนุโลม ดำเนินการดังนี้ 

(1) ให้สำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะแยกพื้นที่
บางส่วน ถ้าเสียงข้างมากของประชาชนในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่จะแยกพื ้นที่
บางส่วนประสงค์จะให้แยกพ้ืนที่บางส่วนไปรวม
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับรวม และ 

(2) ให้สำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน 
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรับรวม 
ถ้าเสียงข้างมากของประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรับรวมประสงค์ที่จะ

1. สำนักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 

2. องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/
แนวทางปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

2547 เรื่อง ซกัซ้อม 
แนวทางปฏิบัติการ
รับรวมและแยกพ้ืนที่
บางส่วนของสภา
ตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

 

รับรวมพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
รวมด้วย แล้วให้ดำเนินการต่อไปในข้อ 2 

2. ดำเนินการตามข้อ 1 – 6 เช่นเดียวกันกับ
ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล 
เป็นเทศบาลตำบล 

 

ข้อพึงระวัง  
การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นว่ามีความประสงค์ในการจัดตั้ง 

เปลี ่ยนแปลงฐานะ ชื ่อ เขต การแยกพื้นที ่และรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือไม่ เพื ่อให้
สอดคล้องตามมาตรา ๒๔๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำหนดให้มีการจัดการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และความสามารถ
ในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จำนวน และความหนาแน่นของประชากรและพื ้นที ่ที ่ต ้อง
รับผิดชอบประกอบกัน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
กลุ่มงานกฎหมายกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 2 กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9036  

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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การตรวจสอบและการติดตามด้านการคลัง การเงิน การบัญชี  
และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. ประเด็น การตรวจสอบและการติดตามด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องดำเนินการให้มีการชดใช้เงินหรือทรัพย์สินคืน รวมทั้งดำเนินการทางแพ่ง  
ทางอาญา หรือทางวินัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานทันทีเมื่อมีการ
ตรวจพบ และรายงานผล การดำเนินการทุก 3 เดือน หรือเมื่อปรากฏความคืบหน้า โดยให้รายงาน
ผ่านจังหวัดเพ่ือรายงานกระทรวงมหาดไทย และให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แจ้งสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรีจะได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบโดยต่อเนื่องทุก 6 เดือน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการสั่ง/อนุมัติ/

อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ หรือ
การดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1. พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การ 
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 และท ี ่ แ ก ้ ไ ข
เพ่ิมเติม 
4. พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ 
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
5. ระเบียบสำนักนายก 
ร ัฐมนตร ีว ่ าด ้วยการ

กำก ับด ูแลองค ์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     
ในพ้ืนที่จังหวัด 

1. เมื ่อตรวจสอบพบเงินขาด
บัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต 
    1.1 กรณีองค์กรปกครอง 
ส ่ วนท ้ องถ ิ ่ นตรวจพบเอง  
หรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องหรือ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป ็ นผู้ ต รวจพบ ให้ องค ์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงโดยเร็ว 
    1.2 กรณีสำน ักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู ้ตรวจ
พบ และได้ชี ้มูลความผิดแล้ว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ต้องแต่งตั ้งคณะกรรมการ
สืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื ่อหา
มูลความผิดอีก ทั้ง 2 กรณี ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการให้มีการชดใช้เงิน

1. สำน ักงาน
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร
ป ก ค ร อ ง
ท้องถิ่นจังหวัด 

2 .  อ ง ค ์ ก ร
ปกครองส่ วน
ท้องถิ ่นที ่มีเงิน 
ขาดบ ัญช ีหรือ
เจ้าหน้าที่ทุจริต 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการสั่ง/อนุมัติ/

อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ หรือ
การดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

เร่งรัดติดตามเกี่ยวกับ 
กรณีเงินขาดบัญชี หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 
พ.ศ.  2546 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

6.หนังส ือกระทรวง 
ม ห า ด ไ ท ย  ที่  ม ท 
0804.6/ว 6160 
ลงวันที ่ 31 ตุลาคม 
2560 

หร ือทร ัพย ์ส ินค ืน รวมทั้ ง
ดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา 
หรือวินัยแก่ผู ้เกี ่ยวข้อง แล้ว
รายงานผลการดำเน ินการ
ตรวจพบเง ินขาดบัญชี  หรือ
เจ้าหน้าที่ทุจริต (ครั้งแรก) ให้
ผ ู ้ ว ่ า ร าชการจ ั งหวั ดหรื อ
นายอำเภอ แล้วแต่กรณี ทราบ 
ตามแบบรายงานการตรวจพบ
เงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุจริต (แบบสำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี 1) 
   2. เมื่อครบกำหนด 3 เดือน
นับแต่วันที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รายงานการตรวจพบ 
(ครั้งแรก) ให้องค์กรปกครอง
ส ่วนท้องถิ ่นรายงานผลการ
ดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา 
หรือทางวินัย (ระยะเวลา 3 
เดือนหรือเมื่อปรากฏผลความ
คืบหน้า) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณี 
ทราบ ตามแบบรายงานผลการ
ดำเน ินการทุกระยะเวลา 3 
เดือนหรือกรณีปรากฏผลความ
คืบหน้า (แบบสำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี 2) 
   3.  เม ื ่ อองค ์ กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้รายงานผลการ
ดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา 
หรือทางวิน ัยให้จ ังหวัดหรือ



 

650 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการสั่ง/อนุมัติ/

อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ หรือ
การดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

อำเภอทราบ แล้วแต่กรณีแล้ว 
ให ้ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดหรือ
นายอำ เภอ แล ้ วแต ่ กรณี  
ดำเนินการตรวจสอบ หากพบว่า
ดำเนินการไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ให ้ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดหรือ
นายอำเภอ แล้วแต่กรณี แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และให ้ผ ู ้ ว ่ าราชการจ ังหวัด
รายงานผลการดำเนินการให้
กระทรวง มหาดไทยทราบต่อไป 
   4. กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณี 
พบว ่าองค ์กรปกครองส ่วน
ท ้องถ ิ ่นใดไม ่ได ้ดำเน ินการ
ตามที่กำหนด หรือประวิงเวลา
การดำเนินการให้ระยะเวลา
ล ่าช ้าหร ือล ่วงเลยไป หรือ
ปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการ   
จนเป็นผลให้คดีขาดอายุความ 
หรือทำให้เกิดความเสียหาย 
แก ่ราชการ ให้ผ ู ้ว ่าราชการ
จังหวัดหรือนายอำเภอ แล้วแต่
กรณี ดำเนินการทางวินัยหรือ
ตามระ เบ ี ยบกฎหมายแก่
ผู้เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี 

ข้อพึงระวัง 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ตามแนวทางที่กำหนด หากพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ดำเนินการหรือประวิง เวลาการ
ดำเนินการ ทำให้ระยะเวลาล่าช้า หรือล่วงเลยไป หรือปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการจนเป็นผลให้คดี
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ขาดอายุความ หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการทางวินัยหรือ
ตามระเบียบกฎหมายแก่ผู้เกี่ยวข้องตามสมควรแก่กรณี 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น 
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9026 ภายใน 1301, 08 5480 2395  

(นางชบาไพร ชุนถนอม ผู้อำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงิน
บัญชีท้องถิ่น )    

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2. ประเด็น การตรวจสอบและการติดตามด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การเร่งรัดติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที ่ส่งให้
กระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ บัญญัติให้

หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด รวมทั้งเปิดเผยให้
สาธารณชนทราบและเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อได้นำส่งให้
กระทรวงมหาดไทยแล้ว กรณีที่รายงานผลการตรวจสอบมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ปลัดกระทรวง
มหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

1.  พระราชบ ัญญ ัติ  
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   มาตรา 77 ผู้ว่าราชการ
จังหวัด มีอำนาจกำกับ

กำกับดูแลองค์กร
ปกครองส ่ วน
ท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัด 
 
 

กรณีที ่รายงานผลการตรวจสอบของ
สำนักงานการตรวจเง ินแผ ่นด ินที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนำส่งให้
กระทรวงมหาดไทยมีข้อสังเกตและ
ข ้ อเสนอแนะจากการตรวจสอบ  
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจ

1.  สำน ักงาน
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ดูแลการปฏิบัติราชการ 
ขององค ์ การบร ิหาร 
ส่วนจังหวัดให้เป็นไป     
ต า ม ก ฎ ห ม า ย  ก ฎ         
และระเบียบข้อบังคับ    
ของทางราชการ  
2. พระราชบ ัญญ ั ติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   มาตรา 71 ผ ู ้ ว่ า
ราชการจังหวัดมีอำนาจ
หน ้ าท ี ่ กำก ั บด ู แล
เทศบาลในจังหวัดนั้นให้
ปฏิบัติการตามอำนาจ
หน้าที ่โดยถูกต้องตาม
ก ฎ ห ม า ย  ก ฎ แ ล ะ
ระเบียบข้อบังคับของ
ทางราชการ 
3. พระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค ์ การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537  และท ี ่ แก ้ ไข
เพ่ิมเติม 
   มาตรา 90 นายอำเภอ   
ม ี อำนาจกำก ับด ู แล      
การปฏิบัต ิหน้าที ่ของ
องค ์การบร ิหารส ่วน
ตำบลให ้ เป ็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข ้ อบ ั งค ั บของทาง
ราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให ้ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดต ิดตามให้
อ ง ค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น ท ้ อ ง ถิ่ น
ด ำ เน ิ นการตามข ้ อส ั ง เ กตแล ะ
ข ้อ เสนอแนะในรายงานผลการ
ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นผู้แจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัด  
 
 

2. องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

4. พระราชบ ัญญ ั ติ
ระเบียบบริหารราชการ
แผ ่นด ิน พ.ศ. 2534 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   มาตรา ๕๔ ในจังหวัด
หนึ ่ง ให้มีผู ้ว ่าราชการ
จ ังหว ัด คนหน ึ ่ งเป็น
ห ัวหน ้าบ ังค ับบัญชา 
บรรดาข้าราชการฝ่าย
บริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
ในราชการส่วนภูมิภาค
ในเขตจังหวัด  
   มาตรา 57 ผู้ว่าราชการ
จ ังหว ัด ม ีอำนาจและ
หน้าที ่ 
   (7) กำกับดูแลการ
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมาย  
5. พระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 
   มาตรา 72 องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
นำส ่งรายงานการเงิน
ประจำป ี พร ้ อมกั บ
รายงานผลการตรวจสอบ
ของสำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินให้กระทรวง 
มหาดไทยภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
ผลการตรวจสอบจาก

 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
6.หน ั งส ื อกระทรวง 
ม ห า ด ไ ท ย  ที่  ม ท 
0802.3/ว 2848  
ลงวันที ่19 พฤษภาคม 
2563 เร ื ่อง การมอบ
อำนาจของปลัดกระทรวง
มหาดไทยให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการ
แทนบ ัญช ี การมอบ
อำนาจแนบท้ายคำสั่ ง
กระทรวงมหาดไทยที่  
1268/2563 ลงวันที่ 
19 พฤษภาคม 2563 
ลำดับที่ 5 “มอบอำนาจ
ให้ ผู ้ว่าราชการจังหวัด
ต ิ ดตาม ให ้ องค ์ กร
ปกครองส ่วนท ้องถิ่น 
ดำเนินการตามข้อสังเกต
และ ข ้อเสนอแนะใน
รายงานผลการตรวจสอบ
ของสำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
นำส่งกระทรวง มหาดไทย 
ตามมาตรา 72 แห่ ง
พระราชบ ัญญัต ิว ินัย
การเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561” 

 
 
ปฏิบัติราชแทน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
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ข้อพึงระวัง  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กรณีผลการตรวจสอบพบว่าก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการทุจริต 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันควร ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินอาจเสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้พิจารณาลงโทษทางปกครอง 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น 
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9026 ภายใน 1301, 08 5480 2395 

 (นางชบาไพร ชุนถนอม ผู้อำนวยการกองตรวจสอบระบบ
การเงินบัญชีท้องถิ่น )    

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 
3. ประเด็น การตรวจสอบและการติดตามด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น : การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบการจัดทำบัญชีและ

รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งรายงานให้ผู ้ว่า
ราชการจังหวัดทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบใน
ฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการ
สั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/

แนวทางปฏิบัติหรือการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วย การรับเง ิน เบิกจ่ายเงิน   
กา รฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม  

ข ้อ 104 ให ้สำน ักงาน
ส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น

กำกับดูแลสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 
 

กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ ่นจังหวัดตรวจสอบ
การจัดทำบัญชีและรายงาน
การเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง พร้อมทั้งรายงาน 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

สำน ั กงาน
ส่งเสร ิมการ
ป ก ค ร อ ง
ท ้ อ ง ถิ่ น 
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบใน
ฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ. ในการ
สั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/

แนวทางปฏิบัติหรือการ
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

จังหวัดตรวจสอบการจัดทำบัญชี
และรายงานการเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งรายงาน
ให้ผ ู ้ว ่าราชการจังหวัดทราบ 
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้ทำ
การ ตรวจสอบ แล้วเสร็จ 

ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้ทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ   
 

ข้อพึงระวัง  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ดำเนินการตามที่ระเบียบกำหนด กรณีผลการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ หรือเป็นการทุจริต ให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยหรือตามระเบียบกฎหมาย
แก่ผู้ที่เกีย่วข้องตามควรแก่กรณี 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น 
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9026 ภายใน 1301, 08 5480 2395  

(นางชบาไพร ชุนถนอม ผู้อำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงิน
บัญชีท้องถิ่น )    

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

1. ประเด็น การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

สรุปสาระสำคัญประเด็น 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นของตนเองเพื่อทำหน้าที่
เกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ ่น ประกอบด้วย 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.) และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.)  

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ 

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ    
ในพื้นที่ 

พระราชบ ัญญ ัติ
ระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  

- ประธานกรรมการ 
ข ้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
(ก.จ.จ) 

- ประธานกรรมการ 
พน ั กงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.) 

- ประธานกรรมการ 
พนักงานส่วนตำบล 
(ก.อบต.)  
 

1. ตามพระราชบ ัญญ ัต ิ ระ เบ ี ยบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 5, 23 และ 25  

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
กรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท ้องถ ิ ่ นจ ั งหว ัด  ( คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และ 
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล )  

-  ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดม ีหน ้าที่
ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

-  ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดม ีหน ้าที่
ดำ เน ินการจ ัด ให ้ม ี การค ัด เล ื อก
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี 
และผู้แทนพนักงานเทศบาล และการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
กำหนด 

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่จดัให้
มีการคัดเลือกประธานสภาองค์การ
บร ิหารส ่วนตำบล นายกองค ์การ

สำนักส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ 

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ    
ในพื้นที่ 

บริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การ
บร ิหารส ่วนตำบลแล้วแต่กรณีเป็น
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล 

-  ผ ู ้ ว ่ าราชการจ ั งหว ัดแต ่ งตั้ ง
ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลหรือ
พนักงานส่วนตำบลคนหนึ่งในจังหวัด
เป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลหรือคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบล 
2. ตามพระราชบ ัญญ ัต ิ ระ เบ ี ยบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา ๒๘ การบริหารงานบุคคลใน
เมืองพัทยา สรุปว่า 

-  ผู ้ว ่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็น
ประธานกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีหน้าที่
ดำ เน ินการจ ัดให ้ม ี การค ัด เล ื อก
พน ักงานเม ืองพ ัทยา เป ็นผ ู ้ แทน
พนักงานเมืองพัทยา 

3. ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และ 
คณะกรรมการพน ักงานส ่วนตำบล) 
แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ 

- กำหนดวันประชุม 
-  ป ร ะ ก า ศ ห ล ั ก เ ก ณ ฑ์

คณะกรรมการข ้าราชการองค ์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัด (คณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
คณะกรรมการพน ักงานเทศบาล 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ 

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ    
ในพื้นที่ 

(คณะกรรมการพนักงานเทศบาล) และ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
(คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ) 
แล้วแต่กรณี  

- แจ้งมติท่ีประชุม 

ข้อพึงระวัง  
– 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เบอร์โทรติดต่อ : ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ตอ่ ๔๒๑๖ – ๔๒๑๘ 

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2. ประเด็น การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรง
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สรุปสาระสำคัญประเด็น 
ตามคำสั ่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่ 8/2560 เรื ่อง การ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดให้
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และ
ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา โดยอาจมอบให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลดำเนินการแทนได้ตาม
มาตรฐานทั่วไปว่าด้วยการนั้น ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดขึ้น
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
ได้มีประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และ
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คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื ่อง มาตรฐานทั่วไปเกี ่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่  
8/2560 เร ื ่ องการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการ
บริหารงานส่วนบุคคล
ท้องถิ ่น ลงว ันที ่  21 
ก ุ มภาพ ั นธ ์  2560 
ประกอบก ับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการ
องค ์การบร ิหารส ่วน
จังหวัด คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล และ
คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลเรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี ่ยวกับการสอบ
คั ด เล ื อกและการ
คัดเลือกข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
ดำรงตำแหน่งสายงาน
ผู ้บร ิหาร พ.ศ. 2560 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 

ม ีหน ้าท ี ่ ในการ
ดำเน ินการสอบ
คัดเลือกและการ
คัดเลือกข้าราชการ
หรือพนักงานส่วน
ท ้องถ ิ ่นให ้ดำรง
ตำแหน่งสายงาน
ผ ู ้ บร ิ หารของ
องค์กรปกครอง
ส ่วนท้องถิ ่น ใน
ตำแหน่งที่กำหนด
ตามประกาศ 

ตามประกาศ คณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลและคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้
ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 
และท ี ่ แก ้ ไข เพ ิ ่ ม เต ิ ม  กำหนดให้
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาล และ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเป็นหน่วย
ดำเน ินการสรรหาตำแหน ่งสายงาน
ผู้บริหารที่ว่าง ดังนี้ 

1. คณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการ
สรรหาตำแหน่งสายงานผู ้บริหารที่ว่าง
ประกอบด ้ วยต ำ แ ห น ่ ง ป ร ะ เ ภ ท
อำนวยการท้องถิ ่น ระดับกลาง และ 
สายงานผ ู ้บร ิหารสถานศ ึกษา หาก
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส ่ วนจ ั งหว ั ด  ไม ่ ม ี ความพร ้ อมใน 
การดำเน ิ นการสรรหาให ้ รายงาน 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพ่ือดำเนินการสรรหาต่อไป 

2. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็น
หน ่ วยดำเน ิ นการสรรหาตำแหน่ ง
ประกอบด ้ วยต ำ แ ห น ่ ง ป ร ะ เ ภ ท
อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ประเภท
อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ประเภท

สำนักส่งเสริม
การปกครอง
ส ่วนท ้องถิ่น
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่ง/
อนุมัติ/อนุญาต/แนวทางปฏิบัติหรือการ

ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง และสายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา หาก คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ไม่มีความพร้อมในการ
ดำเนินการสรรหาให้รายงาน คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  เพ่ือดำเนินการสรรหาต่อไป 

3. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเป็น
หน่วยดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงาน
ผู ้บร ิหารที ่ว ่างประกอบด้วยตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการท้องถิ ่น ระดับต้น 
ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง 
ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น ประเภท
บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง และสายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  
หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ไม่มี
ความพร้อมในการดำเนินการสรรหาอาจร้อง
ขอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
เป็นหน่วยดำเนินการสรรหาต่อไป 

 กรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบลเป็นหน่วยดำเนินการสรรหาให้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด โดย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน  

     ทั้งนี้ กำหนดวันในการดำเนินการสรร
หาไว้ปีละ 2 ครั ้ง คือ วันเสาร์สัปดาห์
สุดท้ายของเดือนเมษายน และวันเสาร์
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม 
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ข้อพึงระวัง  
หาก ก.จ.จ. ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการสรรหาให้

ดำเนินการเป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการสอบคัดเลือก
และการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และมีมาตรการดำเนินการอย่างรัดกุม โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการดำเนินการเก่ียวกับการออกข้อสอบ การคัดเลือกข้อสอบการรักษาความลับให้มีมาตรฐาน 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เบอร์โทรติดต่อ : ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ตอ่ ๔๒๑๖ – ๔๒๑๘ 

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

3. ประเด็น การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น 
สรุปสาระสำคัญประเด็น 

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื ่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่นกรณีที ่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ. 2560 ลงวันที ่ 24 
พฤศจิกายน 2560 กำหนดขึ้นเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ลุล่วงเป็นไปด้วยดี โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ของคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงาน
ส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ  

ในฐานะ ผวจ. 
อำนาจของ ผวจ.ใ นการ
สั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/

แนวทางปฏิบัติหรือการ
ดำเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห ่งชาต ิ  ที่  
8/2560 เร ื ่ อง  การ
ขับเคล ื ่อน การปฏิรูป
การบร ิหารงานส ่ วน

- คณะอนุกรรมการ
การโอนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วน
ท ้องถ ิ ่นกรณ ีท ี ่ มี
เหตุผลความจำเป็น
ระด ับจ ั งหว ัด  มี

-  กรณ ี เหต ุจำเป ็นมี
สภาพร้ายแรงที่อาจทวี
ความร ุนแรงมากขึ้ น
หรือยากแก่การเยียวยา
ในภายหล ัง ประธาน 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 

สำนักส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ  
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผวจ.ใ นการ
สั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/

แนวทางปฏิบัติหรือการ
ดำเนินการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
ในพื้นที่ 

บุคคลท้องถิ ่น ลงวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2560 

จ ำ น ว น  5  ค น 
ประกอบด้วย 
(1) รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่ผู้ว่าราชการ
จ ั งหว ั ด ในฐานะ
ประธ าน  ก . จ . จ . 
ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.
จ ั งหว ัด  แล ้ วแต่
กรณ ี  มอบหมาย 
เป ็ นประธานอนุ  
กรรมการ 
- ผู ้มีสิทธิยื ่นคำขอ
หร ือแจ ้งให ้ม ี การ
พ ิ จารณาการโอน
ข ้ า ร า ชก า รห รื อ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
กรณีที่มีเหตุผลความ
จำเป็นต่อ ก.จ. ก.ท. 
หร ือ ก.อบต. หรือ
คณะอน ุกรรมการ 
ได ้ แก่  (4 )  ผ ู ้ ว่ า
ราชการจังหวัดเมื่อ
ปรากฏข้อเท็จจริงต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

แล้วแต่กรณี หรือผู ้ซึ่ง
ประธาน ก.จ. ก.ท. หรือ 
ก.อบต. มอบหมาย หรือ
ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. 
หร ือ ก.อบต.จ ังหวัด 
แล้วแต่กรณี อาจมีคำสั่ง
ใ ห ้ ข ้ า ร า ช ก า ร ห รื อ
พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้
นั ้นไปปฏิบัติหน้าที ่อ่ืน
ใน  อบจ . / เทศบาล/
อบต. นั ้น หรือ อบจ. 
อื่น หรือเทศบาล/อบต. 
อื ่นภายในเขตจังหวัด 
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 
60 ว ั น  กรณ ีม ี เหตุ
จ ำ เ ป ็ น ใ ห ้ ข ย า ย
ระยะเวลาได ้สองครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน 30 วัน  
     - กรณีนอกเขต
จังหวัดเป็นอำนาจของ
ประธาน ก.จ. ก.ท. 
หรือ ก.อบต. แล้วแต่
กรณี หรือผู้ซึ่งประธาน 
ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. 
มอบหมาย 
     - กรณีในเขต
จังหวัดเป็นอำนาจของ
ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. 
หรือ ก.อบต.จังหวัด 
แล้วแต่กรณี 
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ข้อพึงระวัง 
 – 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เบอร์โทรติดต่อ : ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ตอ่ ๔๒๑๖ – ๔๒๑๘ 

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 

4. ประเด็น การประเมินผลการปฏิบัติงานกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สรุปสาระสำคัญประเด็น 
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื ่อง 

มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 และตามประกาศ คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 กำหนดให้นายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีไม่มีนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนดเป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ประกาศ คณะกรรมการ
ข ้าราชการองค ์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหวัด 
เรื ่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี ่ยวกับหลักเกณฑ์  
และวิธีการประเมินผล
การปฏ ิบ ัต ิงานของ
ข ้าราชการองค ์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหวัด 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  

ม ีหน ้าท ี ่ ในการ
ประเม ินผลการ
ปฏ ิบ ัต ิ งานของ
ปลัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติ
ห น ้ า ท ี ่ น า ย ก
องค ์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ตามประกาศ คณะกรรมการข้าราชการ
องค ์การบร ิหารส ่วนจ ั งหว ัดและ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 
แล้วแต่กรณีกำหนดให้กรณีไม่มีนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ 

องค ์กรปกครอง  
ส ่วนท ้องถ ิ ่นใน
กำกับดูแลที่ไม่มี
น ายกองค์ ก ร
ปกครองส ่ วน
ท้องถิ ่นปฏิบ ัติ
หน้าที ่
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ในการสั่ง/อนุมัติ/อนุญาต/แนวทาง

ปฏิบัติหรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที่ 

ลงว ันท ี ่  9 ม ีนาคม 
2563 และตาม
ประกาศ คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล เรื่อง 
ม า ต ร ฐ า น ทั่ ว ไ ป
เกี ่ยวกับหลักเกณฑ์  
และวิธีการประเมินผล
การปฏ ิบ ัต ิงานของ
พน ั กงานเทศบาล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
ลงว ันท ี ่  9 ม ีนาคม 
2563 

ให้ผู้กำกับดูแล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้
ประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อพึงระวัง 
ควรมีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และจัดทำบันทึกข้อตกลง 

ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน 
หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เบอร์โทรติดต่อ : ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ตอ่ ๓๑๓๔ 
 

กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
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การประชุมสภาท้องถิ่น  
1. ประเด็น การประชุมสภาท้องถิ่น 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 
2562 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอเข้ามามีบทบาทสำคัญใน
ขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นในบางกรณี เช่น การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก 
การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นกรณีที่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่นหรือประธานสภาท้องถิ่นไม่เรียกประชุม 
การจัดทำนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น กรณีที่ผู ้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภา
ท้องถิ่นได้ และการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง
ตามที่กฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดไว้ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ 

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

๑. การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล 
ครั้งแรก  
พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วน
จ ั งหว ั ด  พ .ศ .  2540 
มาตรา 22  
พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 24 
 
 

ผู ้ว ่าราชการจ ังหวัด  
ใ น ฐ านะผ ู ้ ก ำ ห น ด 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 
มาประชุมครั้งแรก 

ผู ้ว ่าราชการจ ังหว ัด ต ้อง
กำหนดให ้ สมาช ิ กสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาล ได้มาประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาล ครั ้งแรกภายใน 
15 วัน นับแต่วันประกาศผล
การเล ือกต ั ้ งสมาช ิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาล ครบตามจำนวนที่
กฎหมายกำหนด ถ้าไม่อาจจัด
ให้มีการประชุมสภาครั้งแรก
ได ้ภายใน 15 ว ัน หร ือมี 
การประชุม แต่ไม่อาจเลือก
ประธานสภาได้ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดอาจเสนอ รมว.มท.  
ให้มีคำสั ่งยุบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล  

สำนักงานส่งเสริม
ก า รปกครอ ง
ท้องถิ ่นจังหวัด/
ผ ู ้ ว ่ าราชการ
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ 

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

๒. การเร ียกประช ุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาล 
พ.ร.บ. องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
มาตรา 24 
พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 25, 26 
 

ผู้ ว ่ าราชการจ ั งหวั ด  
ในฐานะผู้เรียกประชุม 

การเร ียกประชุมสภา อบจ/
เทศบาล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล 
เป็นผู ้เร ียกประชุมสภาตาม
สมัยประชุมและเป็นผู ้ เปิด 
และปิดการประชุม เว้นแต่ใน
กรณีที่ไม่มีประธานสภาหรือ
ประธานสภาไม่เรียกประชุม
ตามกฎหมายให้ ผู ้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นผู้เรียกประชุมและ
เป็นผู้เปิดและปิดการประชุม 
- การประชุมสภาเทศบาลสมัย
ว ิสาม ัญ เม ื ่อประธานสภา
เทศบาล นายกเทศมนตรี หรือ
สมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 
ไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
สมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งเห็นว่า
เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์
แห่งเทศบาลอาจทำคำร้องยื่น
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอเปิด
ประชุมวิสามัญถ้าผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นสมควรก็ให้เร ียก
ประชุมวิสามัญได้มีกำหนด 
ไม่เกิน 15 วัน และหากจะ
ขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับ
อน ุญาตจาก ผ ู ้ ว ่าราชการ
จังหวัด 

สำนักงานส่งเสริม
ก า รปกครอ ง
ท้องถิ ่นจังหวัด/
ผู้ ว ่ า ร าชการ
จังหวัด 

๓. การแต่งตั ้งประธานสภา 
เทศบาล 
พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 20 
 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด ใน
ฐานะผู ้ม ีคำส ั ่งแต ่งตั้ ง
ประธานสภาเทศบาล  

หล ังจากที ่สภาเทศบาลได้
ดำเนินการเลือกประธานสภา
เทศบาล (ตามข ้อ ๘ แห่ ง
ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

สำนักงานส่งเสริม
ก า รปกครอ ง
ท้องถิ ่นจังหวัด/
ผ ู ้ ว ่ าราชการ
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ 

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

๒๕๔๗ แก ้ ไขเพ ิ ่ มเต ิมถึ ง  
(ฉบ ับท ี ่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) 
เรียบร้อยแล้ว  
- ในกรณีการเลือกประธานสภา
เทศบาลในว ันประช ุมสภา
เทศบาลครั้ งแรก ให ้ผ ู ้ ว่ า
ราชการจังหวัด ดำเนินการ
แต่งตั ้งประธานสภาเทศบาล
ทันท ี และให ้ประธานสภา
เทศบาลที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติ
หน้าที่ประธานที่ประชุมในครั้ง
นั้นต่อไป (ข้อ ๙) 
- ในกรณีการเลือกประธานสภา
เทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้
ประธานที่ประชุมในคราวที่มี
การเลือกรายงานผลการเลือก
ประธานสภาเทศบาลต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด ภายใน ๗ วัน
นับแต่วันเลือก และให้ผู ้ว่า
ราชการจ ั งหว ั ดแต ่ งตั้ ง
ประธานสภาเทศบาลภายใน ๗ 
วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
(ข้อ ๑๕) 

๔. การแต่งตั้งรองประธานสภา
เทศบาล 
พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 20 
 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด ใน
ฐานะผู้มีคำสั่งแต่งตั้งรอง
ประธานสภาเทศบาล 

หล ังจากที ่สภาเทศบาลได้
ดำเนินการเลือกรองประธาน 
สภาเทศบาล (ตามข้อ ๑๒ แห่ง
ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก ้ ไขเพ ิ ่ มเต ิมถึ ง  
(ฉบ ับท ี ่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)  
เรียบร้อยแล้ว  

สำนักงานส่งเสริม
ก า รปกครอ ง
ท้องถิ ่นจังหวัด/
ผ ู ้ ว ่ าราชการ
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ 

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

- ให ้ประธานสภาเทศบาล/
ประธานที่ประชุม รายงานผล
การเล ือกรองประธานสภา
เทศบาลต่อ ผ ู ้ ว ่ าราชการ
จังหวัด ภายใน ๗ วันนับแต่วัน
เลือก (ข้อ ๑๑) เพื ่อให้ผู ้ว่า
ราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้ง
รองประธานสภาเทศบาลต่อไป 

๕. การจ ัดทำนโยบายของ
นายกองค์การบร ิหารส่วน
จังหวัด/นายกเทศมนตรี กรณี
ที่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด/นายกเทศมนตรี ไม่
สามารถแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาล ได้ 
พ.ร.บ. องค ์ การบร ิหาร 
ส ่วนจ ังหว ัด พ.ศ. 2540    
มาตรา 35/4  
พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 
มาตรา 48 ทศ 

ผู้ ว ่ าราชการจ ั งหวั ด  
ในฐานะผู ้แจ ้งให้นายก 
องค์ การบร ิ หารส ่ วน
จังหวัด/นายกเทศมนตรี 
จัดทำนโยบาย กรณีที่ไม่
สามารถแถลงนโยบายต่อ
สภาได้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแจ้งให้
นายกองค ์การบร ิหารส ่วน
จ ั งหว ัด/นายกเทศมนตรี   
จัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือ
ส ่งให ้สมาช ิกสภาองค ์การ
บริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล 
ทุกคนภายใน 7 วัน และให้ถือ
ว่านายกองค์การบริหารส่วน
จ ังหว ัด/นายก เทศมนตรี   
ได ้ แถลงนโยบายต่ อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาล แล้ว 
- การแจ้งดังกล่าว ให้นำวิธีการ
แจ้งคำสั ่งทางปกครอง เป็น
หนังสือตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

สำนักงานส่งเสริม
ก า รปกครอ ง
ท้องถิ ่นจังหวัด/
ผู้ ว ่ า ร าชการ
จังหวัด 
 
 

๖. การให ้ความเห ็นชอบ
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
พ.ร.บ. องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
มาตรา 53 
พ.ร.บ.  เทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 62 

ผ ู ้ ว ่ าราชการจ ั งหวัด  
ในฐานะผ ู ้พ ิจารณาให้
ความเห ็ นชอบร ่ าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

- เมื่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด/เทศบาลมีมติเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
ประธานสภาต ้ องส ่ งร ่ าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณา
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สภา

สำนักงานส่งเสริม
ก า รปกครอ ง
ท้องถิ ่นจังหวัด/
ผู้ ว ่ า ร าชการ
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ 

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาล มีมติ กรณีนี ้ผ ู ้ว่า
ราชการจังหวัดต้องพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติให้
เสร็จและส่งคืนประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาล ภายใน 15 วัน นับแต่
วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัตินั ้น หากผู้ว่าราชการ
จ ั งหว ัด เห ็นชอบก ับร ่าง
ข ้อบ ัญญ ัต ิ /เทศบ ัญญ ัติ
ดังกล่าวให้ส่ง นายกองค์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัด/นายก 
เทศมนตรี ลงนามใช้บ ังคับ
ต่อไป  
- กรณีองค์การบริหารส่วน
จ ังหว ัด หากผ ู ้ ว ่ าราชการ
จังหวัดไม่เห็นชอบด้วย ให้ส่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นพร้อมด้วย
เหต ุผลไปย ังสภาองค ์การ
บร ิหารส ่วนจ ั งหว ัด เพ่ือ
พิจารณาใหม่ภายใน 15 วัน
นับแต่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น  
- กรณ ี เทศบาล หากผ ู ้ ว่ า
ราชการจังหวัดไม่เห็นชอบดว้ย 
ให ้ส ่ งร ่างเทศบ ัญญ ัต ินั้น
พร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภา
เทศบาล เพื ่อพิจารณาใหม่
ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับ
ร่างเทศบัญญัตินั้น  
- กรณีที่ผู ้ว่าราชการจังหวัด 
ไม่พิจารณาให้เสร็จภายใน 15 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ 

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

วัน ให้ถือว่าเห็นชอบกับร่าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตินั้น 

๗. การดำเน ินการของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณี
ที่สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด/เทศบาล ไม่รับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีหรือร่าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ง บป ร ะมาณร ายจ ่ า ย
เพ่ิมเติม 
พ.ร.บ. องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540    
มาตรา 55 
พ.ร.บ.  เทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 62 ตรี , 
62 จัตวา 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด ใน
ฐานะผู้ต้ังคณะกรรมการ 
เพื ่อพิจารณาหาข้อย ุติ
ความขัดแย้ง 

- ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัด 
ตั้งคณะกรรมการ 15 คน 
เพ ื ่อพ ิจารณาหาข ้อย ุติ
ความขัดแย้ง  
- ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอ
บุคคลที ่จะทำหน้าที ่ เป็น
กรรมการหร ื อประธาน
กรรมการได้ภายในกำหนด 
เวลา หร ือกรรมการหรือ
ประธานกรรมการไม่ปฏิบัติ
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องตั้ง
บ ุคคลซ ึ ่ งม ิ ได ้ เป ็นนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ท ี ่ปร ึกษานายกองค ์การ
บริหารส่วนจังหวัดและมิได้
เป็นสมาชิกสภา องค์การ
บร ิ หารส ่ วนจ ั งหว ั ด /
นายก เทศมนตร ี  ร อ ง
นายกเทศมนตรี เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที ่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี และมิได้
เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ทำ
หน ้ าท ี ่ ก ร รมการหรื อ
ประธานกรรมการดังกล่าว
ให้ครบตามจำนวน 

สำนักงานส่งเสริม
ก า รปกครอ ง
ท้องถิ่นจังหวัด/
ผู้ ว ่ า ร าชการ
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ 

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

- ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้อง
ส ่ งร ่ างข ้อบ ัญญ ัต ิ /เทศ
บัญญัติที่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการหรือ
ประธานกรรมการให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวดั/
นายก เทศมนตรี โดยเร็ว 
- นายกองค์การบริหารส่วน
จ ั งหว ัด/นายกเทศมนตรี   
ต ้องเสนอร ่างข ้อบ ัญญัติ/ 
เทศบัญญัติดังกล่าวต่อสภา
ภายใน 7 ว ัน น ับแต่ว ันที่
ได ้ร ับร ่างข ้อบัญญัต ิ/เทศ
บ ัญญ ัต ิจากผ ู ้ ว ่ าราชการ
จ ังหว ัด หากนายกองค์การ
บร ิ หารส ่ วนจ ั งหว ั ด/
นายกเทศมนตรี ไม่เสนอ
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
นั ้นต่อสภาภายในเวลาที่
ก ำหนด ผ ู ้ ว ่ า ร าชการ
จ ังหว ัดต ้องรายงานต่อ 
รมว.มท. เพื่อสั่งให้นายก
อ ง ค ์ ก า ร บ ร ิ ห า ร ส ่ ว น
จังหวัด/นายก เทศมนตรี 
พ้นจากตำแหน่ง 
-  กรณ ีท ี ่  สภา องค ์การ
บริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล 
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศ
บ ัญญัต ิด ังกล ่าวไม ่เสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับร่างข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ จากนายก องค์การ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ 

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

บร ิ หารส ่ วนจ ั งหว ั ด /
นายกเทศมนตรี หรือมีมติไม่
เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด ต้องเสนอ 
รมว.มท. เพื่อมีคำสั่งยุบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวดั/
เทศบาล 

๘. การดำเนินการของ ผู ้ว่า
ราชการจ ังหว ัด ในกรณีที่
นายอำเภอพ ิจารณาร ่ าง
ข้อบัญญัติงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
แล้วไม่เห็นชอบ และส่งคืนให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เพ ื ่อพ ิจารณาทบทวนร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
และสภา องค์การบริหารส่วน
ตำบล ได้ประชุมและลงมติ
ยืนยันตามร่างเดิม 
พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มาตรา ๘๗ วรรคสี่ และวรรค
ห้า 

ผ ู ้ ว ่ าราชการจ ั งหวัด  
ในฐานะผ ู ้พ ิจารณาให้
ความเห ็ นชอบร ่ าง
ข้อบัญญัติที่สภา องค์การ
บริหารส่วนตำบล มีมติ
ยืนยันตามร่างเดิม 

ในกรณีที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีมติยืนยันตามร่าง
ข ้ อบ ัญญ ั ต ิ งบประมาณ
รายจ ่ายประจำป ีหร ือร ่าง
ข ้ อบ ัญญ ั ต ิ งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมให้นายอำเภอ
ส่งร่างข้อบัญญัตินั ้นไปยัง 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัด ภายใน
กำหนดเวลา 15 วัน นับแต่
วันที่สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแจ้งมติยืนยันเพื ่อให้
ผู ้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ภายใน 15 วัน ถ้าผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่าง
ข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดส่งไปยังนายอำเภอเพ่ือ
ลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการ
จังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกบัร่าง
ข ้ อบ ัญญ ั ต ิ น ั ้ นให ้ ร ่ าง
ข้อบัญญัตินั ้นเป็นอันตกไป 
หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
แล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ 
ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด 

สำนักงานส่งเสริม
ก า รปกครอ ง
ท้องถิ ่นจังหวัด/
นอ./ผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ในการสั่ง/อนุมัติ/
อนุญาต/แนวทางปฏิบัติ 

หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
ในพื้นที ่

เ ห็ น ช อ บ ด้ ว ย กั บ ร่ า ง
ข้อบัญญัติ นั้น 
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การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  
1. ประเด็น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 

สรุปสาระสำคัญตามประเด็น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 18 กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณี
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป กรณีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน 
โดยถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติและ
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความ
เห็นชอบ 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการสั่ง / อนุมัติ / 

อนุญาต แนวทางปฏิบัติ
หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผน พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 
และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

ผู้ว ่าราชการจังหวัดกำกับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ท ้ องถ ิ ่ นดำเน ิ นการนำ
แผนพัฒนาท ้องถ ิ ่นเป็น
ก ร อ บ ใ น ก า ร จ ั ด ท ำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสมการ
ตั้งงบประมาณอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานอื ่นโดยถือเป็น
สาระสำคัญที่ต้องพิจารณา
รายละเอ ียดของโครงการ
พัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติและงบประมาณ
รายจ ่ายด ังกล ่าวต ้อง
สอดคล้องกับโครงการ
พ ัฒนาในแผนพ ัฒนา

1. กรณีมีเหตุจำเป็นให้ผู้ว่า
ราชการจ ังหว ัดม ีอำนาจ
ยกเว ้นหร ือผ ่อนผ ันการ
ปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 

2. ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดมี
อำนาจในการขยายเวลาการ
จ ั ดทำหร ื อทบทวนแผน 
พ ัฒนาท ้ อ ง ถ ิ ่ น ในกรณี
เทศบาลตำบลผู้ว่าราชการ
จังหวัดอาจมอบอำนาจให้
นายอำเภอก็ได้ 

3. การจ ัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นในพื้นที่จังหวัด

สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการสั่ง / อนุมัติ / 

อนุญาต แนวทางปฏิบัติ
หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ท ้องถ ิ ่นก ่อนให ้ความ
เห็นชอบ 

 

ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 
อำเภอของจ ังหว ัดสงขลา 
(อำเภอจะนะ อำเภอเทพา 
อำเภอนาทว ี และอำเภอ
สะบ้าย้อย) ให้ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณากำกับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่
ท ั ้ งน ี ้ต ้องคำน ึงถ ึงระเบ ียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เป็นสำคัญ 

4.เพื ่อให้มีผู ้ร ับผิดชอบใน
การประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อทำหน้าที่ในการประสาน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ดังนี้ 

    ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการปร ะส า น
แผนพัฒนาท้องถิ ่นระดับ
จังหวัด โดยมีนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นประธาน
กรรมการ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและ
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการสั่ง / อนุมัติ / 

อนุญาต แนวทางปฏิบัติ
หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เลขานุการ ทั ้งนี้  ให ้ท ้องถิ่น
จ ังหว ัดเป็นผู้ช ่วยเหลือผู ้ว่า
ราชการจังหวัดในการดำเนินการ
แต ่งตั้ งคณะกรรมการฯ และ
จ ัดส ่ งประกาศแต ่ งตั้ งคณะ
กรรมการฯให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดำเนินการต่อไป 

2. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดทำแผนและประสาน
แผนพัฒนาระดับพ้ืนที่
อำเภอและตำบล 
พ.ศ. 2562  

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ
หน้าที ่กำกับดูแล และให้
คำแนะนำที ่เป็นประโยชน์
ตามหลักเกณฑ ์

1. เพ ื ่ อให ้ การประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่เกิดผล
สัมฤทธิ ์ ผู้ว ่าราชการจังหวัด 
มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล และ
ให้คำแนะนำที ่เป ็นประโยชน์ 
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) บ ู รณาการการจ ัดทำ
แผนพัฒนาในระดับพื ้นที ่ทุก 
ภาคส่วน และสอดคล้องความ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(2) ประเมินประสิทธ ิภาพ
ประสิทธิผล และผลกระทบที่เกิด
จากการประสานแผนพัฒนา
พ้ืนที ่
   (3) การม ี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชน และการบร ิหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (4) พิจารณาให้หน่วยงานใด
เป็นผู ้ดำเนินการ ในกรณีที ่มี
ความซ ้ ำซ ้ อนก ั นในเร ื ่ อง
งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้ดำเนินการ หรือโครงการ 
2. ให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดและ
นายอำเภอกำกับดูแล และให้
คำแนะนำเพื่อให้องค์กรปกครอง

คณะกรรมการ
บริหารจังหวัดแบบ
บูรณการ 
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กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

ความรับผิดชอบ 
ในฐานะ ผวจ. 

อำนาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการสั่ง / อนุมัติ / 

อนุญาต แนวทางปฏิบัติ
หรือการดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ส่วนท้องถิ ่นดำเนินการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาในระดับจังหวัด 
เพื ่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น และกฎหมายว่า
ด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อพึงระวัง 
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นในการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบ ให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบ แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผันนั้น ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้องต้องแสดงเหตุผล ดังนี้ 

1. สาเหตุของการยกเว้นหรือผ่อนผัน ผลเสียหายต่อราชการหากไม่ยกเว้น 
และผลกระทบต่อประชาชน 

2. ระบุประเด็นหรือลักษณะของการยกเว้นหรือผ่อนผันอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
3. ผลของการปฏิบัติเมื่อยกเว้นหรือผ่อนผันแล้ว สามารถวัดได้ในเชิงประจักษ์ 
4. กรณีการขอยกเว้นหรือผ่อนผัน หากมีช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องต้องระบุเวลาให้

ชัดเจนจากช่วงเวลาถึงช่วงเวลาใด โดยระบุวัน เดือน ปีที ่ชัดเจน และจะต้องดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการในการทำงานที่เสนอตามกรอบเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จประกอบด้วย 

หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง 
กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน 
เบอร์ติดต่อ : 0 2241 9000 ต่อ 2121, 06 5730 2776  

 (นายชำนาญ มีขำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น)  
กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

   

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
ภารกิจที่สำคัญอื่น ๆ  
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การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมอืงน้องระหว่างจังหวัด 
ของไทยกบัจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของ 
ต่างประเทศที่มีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของไทย 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา (โดยสังเขป) 
การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องมีความเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนา

ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับอาเซียนและนานาชาติ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค และโลก 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมการเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจ
โลก การพัฒนาพื้นที่ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาค และเมือง เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดแข็ง  
ของแต่ละพ้ืนที่และชุมชนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม กระจายความมั่งคั่งไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ 
ในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น
ได้อย่างยั ่งยืน นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับนานประเทศ 
บนหลักการนโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสำคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการ
บริหารราชการแผ่นดิน 

ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการขับเคล ื ่อน 
การบริหารเชิงพื้นที่ (Area Based) เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน นอกเหนือไปจากบริบทการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่แล้ว บริบทด้านความสัมพันธ์ 
กับต่างประเทศ ก็เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญประการหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงกับมิติ
ด้านการต่างประเทศในอันที่จะส่งเสริม ขยายความร่วมมือ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาจังหวัด อย่างไรก็ตาม 
ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศในระดับ
จังหวัดของไทย มีแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้จังหวัดสามารถนำไปปฏิบัติได้  
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติ จึงได้จัดทำเป็นแนวทางปฏิบตัิ
ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องขึ้นเพ่ือสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อไป 

2. กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./ประกาศ 
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการสถาปนา

ความสัมพันธ์เมืองพี ่เมืองน้องระหว่างหน่วยการปกครองในระดับจังหวัดของไทยกับหน่วยการ
ปกครองระดับเดียวกันหรือเทียบเคียงกันได้ของต่างประเทศ  และเห็นชอบร่างบันทึกความเข้ าใจ 
และร่างหนังสือแสดงเจตจำนงเพ่ือการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพ่ือใช้ดำเนินการต่อไป  

3. แนวทางปฏิบัติและข้ันตอนการดำเนินการในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง  
3.1 การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องให้กระทำในระดับจังหวัดของไทยกับ

จังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศที่มีฐานะเทียบเท่าจังหวัดของไทย เช่น มลรัฐ มณฑล นคร ฯลฯ 
โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการความสมศักดิ์ศรี เป็นประโยชน์ และยั่งยืน ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ  
ในการดำเนินความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
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กับหน่วยการปกครองของต่างประเทศในระดับที่ต่ำกว่าจังหวัดของไทยอาจอนุโลมเป็นรายกรณีโดยให้
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมร่วมกันเป็นรายกรณีไป 
ซึ่งการดำเนินการต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี ่ยวข้องและอยู่บน
พ้ืนฐานของผลประโยชน์ของประเทศ โดยความตกลงนั้นมิได้มีผลผูกพันรัฐบาลไทย 

3.2 การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องให้หมายความถึงความสัมพันธ์ที่อาจใช้
ชื่อเรียกอย่างอ่ืนด้วย เช่น การสถาปนาความร่วมมือ เมืองคู่มิตร เมืองมิตรภาพ เมืองคู่แฝด และเมือง
ฉันมิตร 

3.3 การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี ่เมืองน้องกรณีริเร ิ ่มโดยจังหวัดของไทย  
ให้จังหวัดมีหนังสือเสนอเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการสถาปนา
ความสัมพันธ์กับจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศ และให้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ
ถึงกระทรวงการต่างประเทศพร้อมข้อพิจารณาในเบื้องต้นเพื่อหารือความเหมาะสมด้วย และให้
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งผลการพิจารณาความเหมาะสมของการสถาปนาความสัมพันธ์  
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และให้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งจังหวัดรับทราบผลการพิจารณาด้วย 

3.4 การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกรณีริเริ่มโดยหน่วยการปกครองของ
ต่างประเทศหรือมีการทาบทามผ่านสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ให้สถานเอกอัครราชทูต 
สถานกงสุลใหญ่รายงานกระทรวงการต่างประเทศตามที่ได้รับเรื ่องการทาบทามเพื่อการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี ่เมืองน้องจากหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องของจังหวัดหรือหน่วยการปกครอง ของ
ต่างประเทศที่จะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ และแจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
ด้วย และให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดที ่ได้รับการทาบทามพิจารณาความประสงค์ในการ
สถาปนาความสัมพันธ์ฯ กรณีการทาบทามที่ไม่ระบุจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแจ้งการ
ทาบทามไปยังจังหวัดที่มีความเหมาะสมในการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ และหากจังหวัดที่ได้รับการ
ทาบทามเห็นว่า มีความเหมาะสมก็ให้จังหวัดนั้นมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณมายังกระทรวงมหาดไทย แล้วให้กระทรวงมหาดไทยมีหนังส ือแจ้งผล 
การพิจารณาของจังหวัดไปยังกระทรวงการต่างประเทศด้วย 

3.5 ให้จังหวัดของไทยและจังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศร่วมกัน
ยกร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ี
เมืองน้องจนได้ร่างที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง ทั้งนี้ ก่อนสถาปนาความสัมพันธ์ฯ อาจพิจารณาจัดทำเป็นหนังสือ
แสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่างเป็นทางการ
ระหว่างกันในอนาคต 

3.6 จังหว ัดของไทยสามารถมีปฏิส ัมพันธ ์ในช ั ้นต ้นกับหน่วยการปกครอง  
ของต่างประเทศได้แต่ไม่ถึงขั้นต้องประกาศเจตนารมณ์ที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
อย่างเป็นทางการระหว่างกันในอนาคตโดยร่วมลงนามในเอกสารกับหน่วยการปกครองของ
ต่างประเทศ เช่น หนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) 

3.7 ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องให้จังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ บุคลากรที ่จะดำเนินการร ่วมกับหน่วยการปกครองของต่างประเทศ  
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เพื ่อประกอบการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3.8 การแสดงเจตจำนงที ่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี ่เมืองน้องระหว่างกัน 
ในอนาคตและการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี ่เมืองน้อง กรณีดำเนินการโดยการลงนามในร่าง
หนังสือแสดงเจตจำนงและร่างบันทึกความเข้าใจฉบับมาตรฐาน (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
ที่ยกร่างโดยกระทรวงการต่างประเทศตามลำดับ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณา
ร่วมกับรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการต่างประเทศและให้ความเห็นชอบ/อนุมัต ิไปได้โดยถือว่า
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในภายหลัง ทั้งนี้  
ในกรณีที่จังหวัดมีการแก้ไขเพิ่มเติมแตกต่างไปจากร่างหนังสือแสดงเจตจำนงหรือร่างบันทึกความ
เข้าใจฉบับมาตรฐานที่ยกร่างโดยกระทรวงการต่างประเทศให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แล้วพิจารณา ดังนี้  

3.8.1 หากหน่วยงานดังกล่าวมีความเห็นร่วมกันว่า เป็นการแก้ไขปรับปรุง
ถ้อยคำหรือสาระสำคัญที่ไม่ขัดกับหลักการของร่างหนังสือแสดงเจตจำนงหรือร่างบันทึกความเข้ าใจ
ฉบับมาตรฐานที่ยกร่างโดยกระทรวงการต่างประเทศและไม่เป็นการจัดทำหนังสือสัญญาตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยถือว่าคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว  

3.8.2 หากหน่วยงานดังกล่าวมีความเห็นร่วมกันว่า เป็นการแก้ไขที ่ ไม่
สอดคล้องกับหลักการของร่างหนังสือแสดงเจตจำนงหรือร่างบันทึกความเข้าใจฉบับมาตรฐานที่ยกร่าง
โดยกระทรวงการต่างประเทศก็ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นกรณี ๆ ไป 

3.9 เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้รับความเห็นชอบต่อร่างหนังสือแสดงเจตจำนงหรือ
ร่างบันทึกความเข้าใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ แล้วให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดของไทยทราบ หลังจากนั้นให้จังหวัดของไทยและ
จังหวัดหรือหน่วยการปกครองของต่างประเทศกำหนดวันและสถานที่ที่จะร่วมลงนามในร่างหนังสือ
แสดงเจตจำนงหรือร่างบันทึกความเข้าใจ ทั้งนี้ ผู้ลงนามของฝ่ายไทยต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 
และผู้ลงนามของฝ่ายต่างประเทศ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

3.10 เมื่อได้มีการลงนามในร่างหนังสือแสดงเจตจำนงหรือร่างบันทึกความเข้าใจ
แล้วให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานพร้อมส่งสำเนาหนังสือแสดงเจตจำนงหรือบันทึกความเข้าใจ
จำนวน ๑ ชุด ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการดำเนินงานพร้อมส่ง
สำเนาหนังสือแสดงเจตจำนงหรือบันทึกความเข้าใจ จำนวน ๑ ชุด ให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศที่ เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

3.11 ในการสถาปนาความสัมพันธ ์เม ืองพี ่ เม ืองน ้องให้กระทรวงมหาดไทย 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุมถึงการอำนวยความสะดวก
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ในด้านต่าง ๆ และกำหนดกลไกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับพ้ืนที่เมื่อเกิดปัญหาระหว่างกันโดย
ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่ด้วย  

3.12 การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ในร่างหนังสือแสดงเจตจำนงหรือ
ร่างบันทึกความเข้าใจต้องไม่ใช้ถ้อยคำที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ  

3.13 การขับเคลื่อนและการติดตามผลให้จังหวัดที่ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ 
แล้วพิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การสถาปนาความสัมพันธ์ฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสมและมีความต่อเนื่องรวมทั้งรายงานผลความคืบหน้าต่อ
กระทรวงมหาดไทยเป็นระยะ ๆ และให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ 
เพื่อรวบรวมข้อมูลและผลการดำเนินงานในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องแล้วรายงาน 
ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๑ ปี  โดยกำหนดให้ชัดเจนด้วยว่าเกิดผลผลิตและผลลัพธ์อย่างไร 
โดยมีต ัวช ี ้ว ัดผลการดำเนินการที ่ช ัดเจนเพื ่อให้การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี ่เมื องน้อง 
เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริงและให้มีการประเมินผลครอบคลุมถึงเมืองพี่เมืองน้อง  
ที่ได้สถาปนาไปแล้วในอดีตด้วย ทั้งนี้ หากส่วนราชการอื่น ๆ ประสงค์ที่จะเพิ่มความร่วมมือในมิตอ่ืิน 
ๆ ให้พิจารณาโดยใช้กรอบกลไกเมืองพี่เมืองน้องที่มีอยู่เพื่อความมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพใน
การดำเนินนโยบายของไทยกับประเทศต่าง ๆ โดยให้ส ่วนราชการดังกล่าวประสานงานกับ
กระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิด 

 
  

ข้อพึงระวัง 
             การลงนามในหนังส ือแสดงเจตจำนงหร ือบ ันท ึกความเข ้าใจเพื ่อการสถาปนา
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง จำเป็นที่จังหวัดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนลงนาม ทั้งนี้ เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากจะต้องให้มีการตรวจสอบก่อนว่าในข้อความ
ในหนังสือแสดงเจตจำนงหรือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
ต้องไม่ใช้ถ้อยคำที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ  เพื่อไม่ขัดต่อ 
มาตรา ๑๗๘ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  
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4. แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 ขั้นตอนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด 
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4.2 การจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนง/บันทึกความเข้าใจการสถาปนาความสัมพันธ์
เมืองพี่เมืองน้อง 
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(ร่าง)  
หนังสือแสดงเจตจำนง 

ที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ [เมืองคู่แฝด/พ่ีเมืองน้อง/เมืองมิตรภาพ/เมืองคู่มิตร/เมืองหุ้นส่วน 
(หรือชื่ออ่ืนตามแต่จะตกลงกัน)] 

ระหว่าง 
………(จังหวัดของไทย)….. 

กับ 
………………………………… 

 
บนพ้ืนฐานของหลักการผลประโยชน์ร่วมกันและความเท่าเทียมกัน เพ่ือส่งเสริมและหล่อหลอม

ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่าง (จังหวัดของไทย)    กับ..................................   [ทั้งสองเมือง/เมืองทั้งสอง/ 
ทั้งสองฝ่าย] แสดงเจตจำนงร่วมกัน ดังนี้  

๑. [ทั้งสองเมือง/เมืองทั้งสอง/ทั้งสองฝ่าย] จะเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับ/ใน
ด้าน (โปรดระบุสาขาความร่วมมือ)  

๒. [ทั้งสองเมือง/เมืองทั้งสอง/ทั้งสองฝ่าย] จะหาโอกาสในการร่วมมือกันเกี่ยวกับ/ในด้าน
(โปรดระบุสาขาความร่วมมือ) 

๓. [ทั้งสองเมือง/เมืองทั้งสอง/ทั้งสองฝ่าย] จะส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดต่อและ
หารือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้หนังสือแสดงเจตจำนงนี้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้
มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างเจ้าหน้าที่ของตน 

๔. [ทั้งสองเมือง/เมืองทั้งสอง/ทั้งสองฝ่าย] [ประสงค์ท่ีจะ/จะ] สถาปนาความสัมพันธ์ [เมืองพ่ี
เมืองน้อง/เมืองมิตรภาพ/เมืองหุ้นส่วน/ชื่อเรียกอย่างอ่ืน] อย่างเป็นทางการในอนาคต  

ลงนามเป็นคู่ฉบับ ณ...(สถานที)่....เมื่อ..........(วันที่)..........เป็นภาษาไทย (ภาษาของอีกเมือง
หนึ่ง) และภาษาอังกฤษ ในกรณีท่ีมีความแตกต่างในการตีความให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ 

หนังสือแสดงเจตจำนงนี้ไม่ประสงค์จะก่อให้เกิดสิทธิหรือพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 
 

สำหรับ (จังหวัดของไทย)          สำหรับ     
………………………………..……..     ………………………………………………….. 
………(ชื่อ)………………………..      ………(ชื่อ)…………………………..………..  
         (ตำแหน่ง)                           (ตำแหน่ง)      
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(draft) 
Letter of Intent 

to Establish [Twin Cities/Sister Cities/Friendship Cities/Partnership Cities/etc.] 
between 

 (name of Thai province)      
and 

…………………………... 
Based on the principles of mutual benefit and equality and with a view to 

further enhancing and consolidating friendly relations between    (name of Thai 
province)   and…………………..., [the two cities/both cities/ the two sides/both sides] 
have reached the following intentions: 

1. [The two cities/Both cities/The two sides/Both sides] will strengthen and 
further improve the existing cooperation on/in (specify fields of cooperation). 

2. [The two cities/Both cities/The two sides/Both sides] will seek the 
opportunities for mutual cooperation on/in (specify fields of cooperation)    . 

3. [The two cities/Both cities/The two sides/Both sides] will encourage their 
agencies concerned to maintain regular contacts and consultations with each other 
for the cooperation under this Letter of Intent, as well as to encourage exchange of 
visits between their officials. 

4. [The two cities/Both cities/The two sides/Both sides] [aim to/will] formally 
establish a [Twin Cities/Sister Cities/Friendship Cities/Partnership Cities/etc.] 
relationship in the future. 

Signed in duplicate at    (Place)   on    (date)    in the Thai, (other city’s 
language), and English languages, all texts having equal validity.  In case of 
divergence, the English textwill be used.   

This Letter of Intent does not intend to create rights or obligations under 
international law. 

 
For (Thai province)           For                                          
…………………………….       …………………………….. 
……...…(Name)………..       ………...…(Name)………..  
……….(Position)……….      ………….(Position)………. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดทำคู่มือผู้ว่าราชการจังหวัด 
ที่ปรึกษา 
1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2. นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
3. นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
4. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
5. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
6. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
7. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน 
8. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง 
9. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
10. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
11. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
12. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
13. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
14. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  
15. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
16. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  
อนุเคราะห์ข้อมูล คำแนะนำ และการจัดพิมพ์ 
 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพนัธ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ  
 นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชวีะ  เลขาธิการ ก.พ.ร. 
 นายพินยั อนันตพงศ์  อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง 
 นายสมชาย เกยีรติก้องแกว้  ผู้อำนวยการสำนกัอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 
คณะทำงาน 
1. นายทรงกลด สวา่งวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  

ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2. นายชัยรัตน์ แกว้เพียงเพ็ญ ผู้อำนวยการสำนกัพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป. 
3. นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้อำนวยการสำนกันโยบายและแผน สป. 
4. นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานภุาพ สป. 
5. นายเสนีย์ ส้มเขยีวหวาน ผู้อำนวยการสำนกักฎหมาย สป. 
6. นายอาระยะ วงศ์อุดม ผู้อำนวยการกองกลาง สป. 
7. นางสาวดารา รักษาชาต ิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สดร.สป. 
8. นายสยาม อินทรสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบรหิารราชการจงัหวัด สบจ.สป. 
9. นายเอกพงษ์ ศิริพันธ ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนรวม สนผ.สป. 
10. นายจกัรกฤช ฤทธิเนื่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สบจ.สป.  
11. นางธัญลักษณ์ นันทมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานราชการ กก.สป. 
12. นางสาวฉัตติมา สถาพรจิตรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สบจ.สป. 
13. นางสาวพิชฎา เจริญฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สบจ.สป. 
14. นางลักขณา ไวประเสริฐวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สบจ.สป. 
15. นายไพรัตน์ ทรัพยอ์นันต ์ นิติกรชำนาญการ สกม.สป. 
16. นายบัญชา ดวงดีแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สดร.สป. 
17. นางสนุทรินทร์ เด่นจักรวาฬ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สบจ.สป. 
18. นายนภัทรพล วาณิชเสนี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สบจ.สป. 
19. นายวษิณุ เมืองแก้ว เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สบจ.สป. 
20. นางสาวจริยา บวัคงสระ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สบจ.สป. 
21. นางสาวธิดารัตน์ บุญกลั่น เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สบจ.สป. 
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	2.2  อำนาจในการกำกับและควบคุม
	2.2.1  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
	2.2.2  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
	2.2.3  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

	2.3  หน้าที่สนับสนุน

	3.  ข้อพึงระวัง
	4.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	5.  กลไกการดำเนินงาน
	6.  ขั้นตอนการดำเนินงาน
	7.  แผนภาพ (Flowchart) ขั้นตอนการดำเนินงาน
	8.  กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง



	บทที่ 3  แนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
	ระบบงาน
	1.  ประเด็น แนวทางการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ว่าราชการจังหวัด
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	2.  ประเด็น อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	3.  ประเด็น อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง


	ระบบเงิน
	1.  ประเด็น การบริหาร การใช้จ่าย และการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	2.  ประเด็น ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	3.  ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	4.  ประเด็น การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง


	ระบบคน
	1.  ประเด็น การมอบอำนาจ
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	2.  ประเด็น การสรรหาและเลือกสรร
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	3.  ประเด็น การบรรจุและแต่งตั้ง
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	4.  ประเด็น การประเมินผลการปฏิบัติราชการและค่าตอบแทน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	5.  ประเด็น การให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	6.  ประเด็น การดำเนินการทางวินัย
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง



	กรมการปกครอง
	การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
	1.  ประเด็น การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	2.  ประเด็น การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	3.  ประเด็น การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	3.1  ประเด็นพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
	3.2  ประเด็น การจัดระเบียบสังคมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
	3.3  ประเด็น การจัดระเบียบสังคมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐  ลงวันที่ 15 มกราคม 2502
	3.4  ประเด็น การจัดระเบียบสังคมตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๕
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	4.  ประเด็น การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	5.  ประเด็น  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	6.  ประเด็น การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	7.  ประเด็น การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	8.  ประเด็น อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	8.1  ประเด็น การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.3)
	8.2  ประเด็น การต่อใบอนุญาตให้ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ มี หรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า (แบบ ป.5)
	8.3  ประเด็น การออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน มีอาวุธปืนติดตัวไปได้ (แบบ ป.12)
	8.4  ประเด็น การย้ายสถานที่ของผู้มีใบอนุญาตให้ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ มี หรือจำหน่ายอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า (แบบ ป.5)
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	9.  ประเด็น การจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	10.  ประเด็น การให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และอาศัยอยู่มานานตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	11.  ประเด็น การอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง


	การบริหารการปกครองท้องที่
	1.  ประเด็น การปกครองท้องที่
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	2.  ประเด็น การใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	3.  ประเด็น การสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	4.  ประเด็น การควบคุมไม่ให้มีการก่อสร้างหรือปลูกปักสิ่งใด ๆ กีดขวางทางสัญจรของประชาชนหรือในพื้นที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	5.  ประเด็น การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	6.  ประเด็น การเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	7.  ประเด็น แนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอ ... จังหวัด ...
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง


	การบริหารงานทะเบียน
	1.  ประเด็น การบริหารการทะเบียน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	2.  ประเด็น การขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	3.  ประเด็น การจดทะเบียนสมรสต่อกำนัน (ผวจ.ประกาศโดยอนุมัติ รมต.มท.)
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดขอบ สำนัก/กอง

	4.  ประเด็น การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	5.  ประเด็น การจดทะเบียนสมรส ณ ท้องที่ห่างไกล
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	6.  ประเด็น การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	7.  ประเด็นการจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดขอบ สำนัก/กอง

	8.  ประเด็นการจัดเก็บและรายงานข้อมูล
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	9.  ประเด็น การทำสำเนาและรับรองสำเนารายการทะเบียนชื่อบุคคล
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	10.  ประเด็น งานทะเบียนศาลเจ้า
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	11.  ประเด็น งานทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง


	การอำนวยความเป็นธรรม
	1.  ประเด็น การอำนวยความเป็นธรรม (การชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง)
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	2.  ประเด็น การอำนวยความเป็นธรรม (ภารกิจศูนย์ดำรงธรรม)
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง


	การอาสารักษาดินแดน
	1.  ประเด็น กิจการกองอาสารักษาดินแดน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	2.  ประเด็น การรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	3.  ประเด็น การออกบัตรประจำตัว ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
	สาระสำคัญตามสรุปประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	4.  ประเด็น การพิจารณาอุทธรณ์สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	5.  ประเด็น การควบคุมยุทธภัณฑ์
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	6.   ประเด็น การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	7.  ประเด็น อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	8.  ประเด็น อำนาจในการอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชง)
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	9.  ประเด็น การอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ การสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	10.  ประเด็น การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่ การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดพื้นฟู
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	11.  ประเด็น การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูการบำบัดพื้นฟู
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง



	กรมการพัฒนาชุมชน
	1.  ประเด็น การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	2.  ประเด็น โครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	3.  ประเด็น การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง


	กรมที่ดิน
	1.  ประเด็น การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีทบวงการเมืองขอใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อประโยชน์ในราชการ และกรณีเอกชนขอใช้ประโยชน์แนวทางการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ว่าราชการจังหวัด
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	2.  ประเด็น การพิจารณาอนุญาตให้ดูดทราย
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	3.  ประเด็น การขอขึ้นทะเบียนที่ดิน เพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์ในราชการ
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	4.  ประเด็น การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	5.  ประเด็น การเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	6.  ประเด็น การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการออกคำสั่งให้ออกจากที่ดินและขาดสิทธิอันพึงได้ตามใบจอง
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	7.  ประเด็น การอนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินกรณีเดินสำรวจได้เนื้อที่เกิน 50 ไร่
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	8.  ประเด็น การอนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เกิน 50 ไร่ ให้แก่บุคคลตามมาตรา ๕๙ ทวิ
	8.  ประเด็น การอนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เกิน 50 ไร่ ให้แก่บุคคลตามมาตรา ๕๙ ทวิ
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	9.  ประเด็น การสั่งการให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในเขตป่าไม้
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	10.  ประเด็น การอนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ให้แก่บุคคลตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีมีความจำเป็นอย่างอื่น
	10.  ประเด็น การอนุมัติให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ให้แก่บุคคลตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีมีความจำเป็นอย่างอื่น
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	11.  ประเด็น การอนุมัติให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในบริเวณที่ดินที่ได้สร้างระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดินไว้แล้ว
	11.  ประเด็น การอนุมัติให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในบริเวณที่ดินที่ได้สร้างระวางแผนที่เพื่อการออกโฉนดที่ดินไว้แล้ว
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	12.  ประเด็น การสั่งการกรณีแจ้งการครอบครองที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	13.  ประเด็น การอนุมัติจำหน่าย ส.ค.1 ออกจากทะเบียนการครอบครองที่ดิน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	14.  ประเด็น การพิจารณาสั่งอนุญาตให้คนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรม ตามมาตรา 93 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	15.  ประเด็น การพิจารณาสั่งอนุญาตให้คนต่างด้าวได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย  ตามมาตรา 96 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	16.  ประเด็น การพิจารณาสั่งอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ได้มาซึ่งที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินขอจำหน่ายจ่ายโอนที่ดิน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	17.  ประเด็น การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายที่ดินตามความในหมวด 3 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	18.  ประเด็น การกำหนดเวลาให้คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวจำหน่ายที่ดิน และจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	19.  ประเด็น การจำหน่ายห้องชุดของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	20.  ประเด็น การพิจารณาสั่งอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา ตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	21.  ประเด็น การพิจารณาสั่งจำหน่ายที่ดินกรณีนิติบุคคลเพื่อการศาสนาได้ที่ดินเกินกำหนด ตามมาตรา 85แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	22.  ประเด็น การยื่นคำร้องต่อศาลกรณีการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน ตามมาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	23.  ประเด็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสั่งอนุมัติกรณีมีการเช่าที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมเกินกว่าหนึ่งร้อยไร่
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	24.  ประเด็น การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดละเมิดแทนกรมที่ดิน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง
	กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	25.  ประเด็น การออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	26.  ประเด็น การออกหนังสืออนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผัง โครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง
	กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	27.  ประเด็น การมีคำสั่ง กรณี การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด หรือการจดแจ้งรายการในสารบัญสำหรับจดทะเบียนคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง
	กฎหมาย และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

	28.  ประเด็น ด้านการบริหารงบประมาณ
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง
	กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	29.  ประเด็น การประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน    หรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อท...
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	30.  ประเด็น แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง


	กรมโยธาธิการและผังเมือง
	1.  ประเด็น การส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้อาคาร
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	2.  ประเด็น การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	3.  ประเด็น พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง


	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	1.  ประเด็น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง


	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
	การเงินการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	1.  ประเด็น การอนุมัติการขอกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	2.  ประเด็น การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25๖๒
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	3.  ประเด็น การดำเนินการตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง
	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง


	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น
	1.  ประเด็น การสั่งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	2.  ประเด็น การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการเลือกตั้ง
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	3.  ประเด็น การแจ้งเหตุกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่กำหนด
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	4.  ประเด็น การมอบหมายให้รับแจ้งเหตุการณ์กระทำความผิด ตามมาตรา 92 ในการเรียกรับ หรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง
	กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง


	การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	1.  ประเด็น การส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง

	2.  ประเด็น การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง
	กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	3.  ประเด็น การดำเนินการตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง
	กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	4.  ประเด็น  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	สรุปสาระสำคัญของประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง
	กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	5.  ประเด็น การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง
	กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง


	การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	1.  ประเด็น การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง
	กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	2.  ประเด็น พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง
	กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	3.  ประเด็น การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่ในการออกคำสั่งทางปกครอง
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	4.  ประเด็น การพิจารณาทำความตกลงกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง
	กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	5.  ประเด็น การพิจารณาทำความตกลงกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรณีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวนที่กำหนด หรือค่าสินไหมทดแทนกรณีอื่น
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง
	กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	6.  ประเด็น การมอบอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีเกิดความเสียหายกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง
	กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง


	การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	1.  ประเด็น คณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น

	2.  ประเด็น การใช้อำนาจพิจารณาคณะอนุกรรมการฯ ในการถ่ายโอนภารกิจกรณีเอกสารหลักฐานการส่งมอบ – รับมอบภารกิจและทรัพย์สินตรวจค้นหาไม่พบหรือสูญหาย
	3.  ประเด็น การใช้อำนาจพิจารณาคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง
	กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง


	การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	1.  ประเด็น การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ ชื่อ เขต การแยกพื้นที่และรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง


	การตรวจสอบและการติดตามด้านการคลัง การเงิน การบัญชี  และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	1.  ประเด็น การตรวจสอบและการติดตามด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	สรุปสาระสำคัญตามประเด็น
	ข้อพึงระวัง
	หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง
	กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	2.  ประเด็น การตรวจสอบและการติดตามด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การเร่งรัดติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ส่งให้กระทรวงมหาดไทยตามพระรา...
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