
หวัขอ้

พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457

โดย

นายพิษณุ ประภาธนานนัท์

นายอ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี



ประวัติวิทยากร

ชื่อ – สกุล : นายพิษณุ ประภาธนานันท์
ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง : นำยอ ำเภอ (ผู้อ ำนวยกำรสูง) อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี



ประวัติการศึกษา

1) ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑติ (รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2) ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

3) ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค าแหง

4) ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑติ (กฎหมายธุรกิจ) มหาวทิยาลยัเกริก 

5) เนติบณัฑติไทย สมยัที่ 66 เนติบณัฑิตยสภาในพระบรมราชูปถมัภ์

6) โรงเรียนนายอ าเภอ รุ่นที ่62



ประวัติการศึกษา

7) หลกัสูตรการพฒันานักกฎหมายภาครัฐระดบักลาง รุ่นที ่2 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ.2549 – 2550)

8) หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการด าเนินคดีปกครอง รุ่นที่ 14 ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา (พ.ศ. 2559)

9) หลกัสูตรนักปกครองระดบัสูง (นปส.) รุ่นที ่71



ประวัติการท างาน

 1) ผู้อ านวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 ส ำนักกำรสอบสวนและนิติกำร (พ.ศ. 2558)

 2) นายอ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกำฬ (พ.ศ. 2558)

 3) นายอ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนการเมืองและการเลือกต้ัง1 ส ำนักบริหำรกำร
ปกครองท้องที่ (พ.ศ. 2558 – 2559)

 4) นายอ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนการเมืองและการเลือกต้ัง (พ.ศ. 2559)

 5) นายอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี (7 พ.ย. 2559 – 14 พ.ย. 2561)

 6) นายอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี (15 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน)



ประกาศเกียรติคุณ

1) ประกาศเกียรติคุณ ส านักการสอบสวนและนิติการ ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ ได้รับการชื่นชมจนเป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณชน และสร้างชื่อเสียง ให้ส านักการสอบสวนและนิติ
การกรมการปกครอง (17 มิถุนายน 2548)

2) ประกาศเกียรติคุณ กรมการปกครอง ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละ เพื่อชาติ 
เป็นเวลา 20 ปี บริบูรณ์ (ชั้น 2) ( 9 กรกฎาคม 2551) 











• โครงการจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ เกิดขึ้น
จากน้ าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา         
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทุ่มเท       
พระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ       
โดยค านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของราษฎรเป็นส าคัญ     
และได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน     
ชื่อของจิตอาสาเราท าความดี ด้วยหัวใจ และภาพ
การ์ตูนฝีพระหัตถ์จิตอาสาใหม่ เพื่อทดแทนชื่อเดิม    
โดยใช้ช่ือว่า “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.”



ซึ่งลักษณะงานจิตอาสา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. จิตอาสาพัฒนา

2. จิตอาสาเฉพาะกิจ

3. จิตอาสาภัยพิบัติ



ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
• สถาบันพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์มีความส าคัญกับประเทศไทยและปวงชนชาวไทย 

มาตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่มีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับประชาชน ประชาชนคนไทยให้ความเคารพ และเถิดทูนสถาบันกษัตริย์ตลอดมา 
เพราะพระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทยในด้านต่างๆ อย่าง
มากมาย และทรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่ประชาชนและนานาประเทศให้การยอมรับ 
ดังนั้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้จัดให้มีการเทิด         
พระเกียรติในวันส าคัญตลอดมา





อ าเภอด ารงธรรม
• ศูนย์ด ารงธรรมเกิดจาก รัฐบาล โดยมี

ความมุ่งหวังว่า จะดูแล แก้ไขปัญหา
ทุกข์สุข พี่น้องประชาชนให้ได้ จึงเกิด
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ลงมาถึงศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอ ซึ่งตรงกับงานในหน้าที่
ของเรา คือการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข





1. การรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2557 – 31  ตุลาคม  2562  มีทั้งหมด 1,102 เรื่อง แยกประเภทได้ดังนี้



2. การรับเรือ่งรอ้งเรียนของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอธัญบรุ ีเดอืน  ตุลาคม  2562      
(วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562)  มีทั้งหมด 20 เรื่อง แยกประเภทได้ดงันี้



อ าเภอสะดวก
• ยกระดับการบริการประชาชน ศูนย์ราชการสะดวก GECC 

( เช่น : อ าเภอยิ้ม)

นำยกรัฐมนตรีได้มอบนโยบำยให้ทุกกระทรวง กรม และ
จังหวัด รวมทั้ง รัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง จัดให้มี“ศูนย์รำชกำร
สะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)” 
เพื่อเป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ และอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชนให้เกิดกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ     
และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ประชำชนที่ เดินทำงมำติดต่อ
รำชกำรกับ หน่วยงำนของรัฐ 



อ าเภอสีขาว ปลอดยาเสพติด
• ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน



• วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น.  
ณ ท่ีว่าการอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   
นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง 
ได้ตรวจเยี่ ยมการท างานของเจ้าหน้า ท่ี    
ฝ่ายทะเบียนท่ีให้บริการประชาชนในด้าน 
การท าบัตรประจ าตัวประชาชน รวมท้ัง   
งานทะเบียนท่ัวไปและงานทะเบียนราษฎร



• จากการตรวจเยี่ยมพบว่าประชาชนที่มารับบริการทั้งผู้สูงอายุ วัยรุ่น และเด็ก มีความพึงพอใจ 
และได้รับความสะดวกรวดเร็ว จากเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งยังได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่      
เพ่ือให้ก าลังใจ



• และให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าในการให้บริการด้านทะเบียน    
เช่นการท าบัตรประจ าตัวประชาชนเคลื่อนที่ให้แก่เด็กอายุ 7 ขวบ 
ตามโรงเรียนต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวก และลดภาระ
ค่าใช้จ่าย และเวลาให้กับผู้ปกครอง



อ านาจอธิปไตย

เป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ (รัฐ) ท าใหรั้ฐมีอ านาจในการด าเนินกิจการภายในรัฐ และกิจการ
ระหวา่งประเทศไดอ้ยา่งเตม็ท่ี อ  านาจอธิปไตยจึงแสดงออกมาทางรัฐบาล 

อ านาจอธิปไตยออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. อ านาจนิติบญัญติั

2. อ านาจบริหาร

3. อ านาจตุลาการ



ล ำดบัศกัด์ิของกฎหมำย

- ล ำดบัศักดิ์ของกฎหมำย เป็นแนวควำมคิดทำงกฎหมำยของฝร่ังเศส ซ่ึงก ำหนดล ำดบัชั้นระหวำ่งกฎหมำย
ประเภทต่ำงๆ ซ่ึงท ำใหผู้มี้อ  ำนำจในกำรตรำกฎหมำยท่ีมีศกัด์ิดอ้ยกวำ่ตอ้งเคำรพและไม่สำมำรถตรำกฎหมำยท่ีละเมิด
กฎหมำยท่ีมีศกัด์ิสูงกวำ่ได้

- กฎหมำยไทยไดน้ ำเอำหลกัดงักล่ำวมำประยกุตใ์ช ้อำทิ พระรำชบญัญติัจะขดัต่อรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีศกัด์ิสูงกวำ่ 
ไม่ได ้หรือ พระรำชบญัญติัจะตอ้งไม่มีเน้ือหำขดัต่อพระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ เป็นตน้



ล าดบัศกัด์ิของกฎหมายในระบบกฎหมายไทย แบ่งอยา่งละเอียด
เป็น

• รัฐธรรมนูญ

• พระรำชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ / พระรำชบญัญติั / พระรำชก ำหนด

• พระรำชกฤษฎีกำ

• กฎกระทรวง  

• ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ฯลฯ

***ค ำสัง่คณะรัฐประหำรไม่ถือวำ่เป็นกฎหมำย เพรำะไม่ไดมี้ท่ีมำท่ี
เช่ือมโยงกบัเจำ้ของอ ำนำจอธิปไตย ซ่ึงกคื็อ ประชำชน

รัฐธรรมนูญ

พ.ร.ป./พ.ร.บ./พ.รก.

พ.ร.ฎ. 

กฎ กท.

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน



การจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534

1) ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนกลำง 
- กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรท่ีเรียกช่ืออยำ่งอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม)

2) ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค 
- จงัหวดั อ ำเภอ

3) ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน 
- องคก์ำรบริหำรส่วนจงัหวดั
- เทศบำล
- องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
- รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตำมท่ีมีกฎหมำยก ำหนด ซ่ึงในปัจจุบนัมีอยู ่2 รูปแบบคือ กรุงเทพมหำนคร ตำม

พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ.2528 และเมืองพทัยำตำมพระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรรำชกำร
เมืองพทัยำ พ.ศ. 2542

ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนทอ้งถ่ิน



- ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) หรือ ระบบกฎหมายจารีตประเพณี

- ระบบกฎหมายซีวลิลอว์ (Civil Law) หรือ กฎหมายลายลกัอกัษร



- กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ เป็นกฎหมายท่ีวางระเบียบความเก่ียวพนัระหวา่งบุคคลเก่ียวกบัสถานภาพ 
สิทธิ และหนา้ท่ีของบุคคลตามกฎหมาย เช่น กฎหมายวา่ดว้ยนิติกรรม เอกเทศสญัญา ทรัพยสิ์น ครอบครัว มรดก 
แต่งงาน

- กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายท่ีรัฐบญัญติัข้ึน เพื่อก าหนดลกัษณะของการกระท าท่ีถือวา่เป็นความผดิ และ
ก าหนดบทลงโทษทางอาญาส าหรับความผดินั้น เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัวา่การกระท าหรือไม่กระท าการอยา่งใดเป็น
ความผดิ

- กฎหมายสารบญัญตัิ หมายถึง กฎหมายท่ีบญัญติัถึงเน้ือหาของสิทธิ หนา้ท่ี ขอ้หา้ม หรือ อาจกล่าวอีกนยัหน่ึง
ไดว้า่ เป็นกฎหมายท่ีควบคุมความประพฤติของคนในสังคมโดยตรง ตวัอยา่งเช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์เป็นตน้

- กฎหมายวธีิสบัญญตัิ หมายถึง กฎหมายท่ีบญัญติัถึงกระบวนการในการยติุขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมายสาร
บญัญติั ซ่ึงไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา เป็นตน้



ตวัอยา่ง : กฎหมายท่ีใหอ้  านาจของนายอ าเภอและพนกังานฝ่ายปกครอง

ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ 2562 
มำตรำ 62  ในอ ำเภอหน่ึง มีนำยอ ำเภอคนหน่ึงเป็นหวัหนำ้ปกครองบงัคบับญัชำบรรดำขำ้รำชกำรในอ ำเภอ และรับผิดชอบ

งำนบริหำรรำชกำรของอ ำเภอ

มำตรำ 63  ในอ ำเภอหน่ึง นอกจำกจะมีนำยอ ำเภอเป็นผูป้กครองบงัคบับญัชำและรับผิดชอบดงักล่ำวในมำตรำ 62 ใหมี้
ปลดัอ ำเภอและหวัหนำ้ส่วนรำชกำรประจ ำอ  ำเภอซ่ึงกระทรวง ทบวง กรมต่ำง ๆ ส่งมำประจ ำใหป้ฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นผูช่้วยเหลือ
นำยอ ำเภอ และมีอ ำนำจบงัคบับญัชำขำ้รำชกำรฝ่ำยบริหำรส่วนภูมิภำคซ่ึงสังกดักระทรวง ทบวง กรมนั้นในอ ำเภอนั้น

มำตรำ 68  กำรจดักำรปกครองอ ำเภอ นอกจำกท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นพระรำชบญัญติัน้ี ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำร
ปกครองทอ้งท่ี



ตวัอยา่ง : กฎหมายท่ีใหอ้  านาจของนายอ าเภอและพนกังานฝ่ายปกครอง

ตำม ประมวลกฎหมำยวธีิพจิำรณำควำมอำญำ

• นำยอ ำเภอ เป็น พนกังำนฝ่ำยปกครอง ตำมมำตรำ 2 (17)

• มำตรำ 17  พนกังำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจมีอ ำนำจท ำกำรสืบสวนคดีอำญำได้

" กำรสืบสวน" หมำยควำมถึง กำรแสวงหำขอ้เทจ็จริงและหลกัฐำนซ่ึงพนกังำนฝ่ำยปกครอง
หรือต ำรวจไดป้ฏิบติัไปตำมอ ำนำจและหนำ้ท่ีเพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนและ
เพ่ือท่ีจะทรำบรำยละเอียดแห่งควำมผิด



• มำตรำ 78 โดยหลกั พนกังำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจจะจบัผูใ้ดโดยไม่มีหมำยจบันั้นไม่ได ้
ข้อยกเว้น หำกเขำ้กรณีดงัต่อไปน้ี พนกังำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจจะจบัผูใ้ดโดยไม่มีหมำยจบักไ็ด้

1. เม่ือบุคคลนั้นท ำควำมผดิซ่ึงหนำ้ ตำมมำตรำ 80
2. เม่ือพบบุคคลมีพฤติกำรณ์อนัสมควรสงสยัวำ่จะก่อเหตุร้ำย
3. เม่ือมีเหตุท่ีจะออกหมำยจบั แต่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีไม่อำจขอใหศ้ำลออกหมำยจบัได้
4. เป็นกำรจบัผูต้อ้งหำหรือจ ำเลยท่ีหนีหรือจะหลบหนีในระหวำ่งถูกปล่อยชัว่ครำวตำมมำตรำ 117

• มาตรา 92 โดยหลกั หา้มมิใหค้น้ในท่ีรโหฐานโดยไม่มีหมายคน้ 
ข้อยกเว้น พนกังานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผูค้น้ ในกรณีต่อไปน้ี

(1) เม่ือมีเสียงร้องใหช่้วยมาจากขา้งในท่ีรโหฐาน
(2) เม่ือปรากฏความผดิซ่ึงหนา้ ก าลงักระท าลงในท่ีรโหฐาน
(3) เม่ือบุคคลท่ีไดก้ระท าความผดิซ่ึงหนา้ ขณะท่ีถูกไล่จบัหนีเขา้ไปหรือมีเหตุอนัแน่นแฟ้น ควรสงสยัวา่ไดเ้ขา้ไปซุกซ่อนตวัอยูใ่นรโหฐานนั้น
(4) เม่ือมีความสงสยัตามสมควรวา่ส่ิงของท่ีไดม้าโดยการกระท าผดิไดซ่้อนหรืออยูใ่นนั้น ประกอบทั้งตอ้งมีเหตุอนัควรเช่ือวา่เน่ืองจากการเน่ินชา้

กวา่จะเอาหมายคน้มาไดส่ิ้งของนั้นจะถูกโยกยา้ยเสียก่อน
(5) เม่ือท่ีรโหฐานนั้นผูจ้ะตอ้งถูกจบัเป็นเจา้บา้น และการจบันั้นมีหมายจบัหรือจบัตามมาตรา 78



จึงสามารถสรุปไดว้า่ พนกังานฝ่ายปกครอง มีอ  านาจ ตาม ป.ว.ิอาญา 
ดงัน้ี

• 1. อ านาจการสืบสวนคดีอาญา

• 2. อ านาจในการจบั

• 3. อ านาจในการคน้

นอกจากน้ีฝ่ายปกครองยงัมีอ านาจสอบสวนควำมผิดอำญำตำมกฎหมำย 16 ฉบบั
ของฝ่ำยปกครองดว้ย



ความผิดอาญาตามกฎหมาย 16 ฉบบัน้ี ใหพ้นกังานสอบสวนฝ่ายปกครองสอบสวน

(๑) กฎหมำยวำ่ดว้ยกองอำสำรักษำดินแดน 
(๒) กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคุมกำรขำยทอดตลำดและคำ้ของเก่ำ 
(๓) กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคุมกำรเร่ียไร 
(๔) กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรทะเบียนรำษฎร 
(๕) กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 
(๖) กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรศึกษำภำคบงัคบั 
(๗) กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรสำธำรณสุข 
(๘) กฎหมำยวำ่ดว้ยบตัรประจ ำตวัประชำชน

(๙) กฎหมำยวำ่ดว้ยภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 
(๑๐) กฎหมำยวำ่ดว้ยภำษีป้ำย 
(๑๑) กฎหมำยวำ่ดว้ยภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(๑๒) กฎหมำยวำ่ดว้ยยศและเคร่ืองแบบผูบ้งัคบับญัชำและ
เจำ้หนำ้ท่ีกองอำสำรักษำดินแดน 
(๑๓) กฎหมำยวำ่ดว้ยโรงรับจ ำน ำ 
(๑๔) กฎหมำยวำ่ดว้ยโรงแรม 
(๑๕) กฎหมำยวำ่ดว้ยสตัวพ์ำหนะ 
(๑๖) กฎหมำยวำ่ดว้ยสุสำนและฌำปนสถำน



วตัถุประสงคใ์นการศึกษา กฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี

• เพ่ือใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ีและท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติม ระเบียบ รวมถึงหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

• สามารถปฏิบติังานในหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้นในเขตทอ้งท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและมี
ประสิทธิภาพ



พระราชบญัญติั ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พทุธศกัราช ๒๔๕๗ 

ประวตัิความเป็นมา
การปกครองทอ้งท่ีของประเทศไทย เร่ิมตน้จากรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

(ราชกาลท่ี 5) ซ่ึงทรงมีพระราชด าริใหฟ้ื้นฟูการปกครองระดบัหมู่บา้นท่ีมีมาแต่เดิมข้ึนใหม่ เน่ืองจากพระองศท์รงเห็น
วา่การปกครองในระดบัหมู่บา้น มีความจ าเป็นและส าคญัอยา่งยิง่ต่อการบริหารราชการแผน่ดิน เพราะเป็นหน่วยท่ี
ใกลชิ้ดกบัราษฎรมากท่ีสุด

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (ราชกาลท่ี 5) ทรงทดลองจดัระเบียบการปกครองระดบัหมู่บา้นและ
ต าบลคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ.2435 (ร.ศ.111) ณ บา้นเกาะ (ปัจจุบนัเป็น ต าบลบา้นเกาะ) อ าเภอบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยไดท้รงทดลองใหร้าษฎรเลือกผูใ้หญ่บา้นแทนการแต่งตั้งจากเจา้เมือง



ประวติัความเป็นมา

• โดยในเวลาต่อมาจึงไดมี้การก าหนดใหว้นัท่ี 10 สิงหาคม ของทุกๆปี เป็น “วนัก านนั ผูใ้หญ่บา้น”

• ประเทศไทยไดมี้ก่ีจดัระเบียบการปกครองหมู่บา้นและต าบล ตามหวัเมืองต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยตราเป็น
พระราชบญัญติั ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี ร.ศ.116 (ฉบบัแรก)

• ต่อมาในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั (ราชกาลท่ี 6) ไดมี้การตราพระราชบญัญติัปกครอง
ทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 ข้ึนใชบ้งัคบัแทนฉบบัเดิม (ของ ร.5) และไดมี้การใชสื้บเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั

• *** พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 มีผลบงัคบัใชใ้นทุกมณฑล (ทัว่ประเทศ) 
ยกเวน้ กรุงเทพมหำนคร



ผูใ้หญ่บา้นและก านนัคนแรก คือ หลวงภพนบ์ริหาร หรือ
พระยารัตนกุลอดุลยภกัดี (นายจ ารัส รัตนกุล)



• ค ำนิยำม
• ค ำวำ่ “บ้ำน”

• ค ำวำ่ “เจำ้บ้ำน”

• วดั โรงพยำบำล โรงทหำร โรงเรียน เรือนจ ำ ท่ีท ำกำรไปรษณีย ์สถำนีรถไฟ สถำนท่ีต่ำง ๆ 
ของรัฐบำล อยูใ่นควำมปกครองของหวัหนำ้ในท่ีนั้น ไม่นบัเป็นบำ้นตำมพระรำชบญัญติัน้ี 



สรุป : ควำมหมำยของค ำวำ่ “ บำ้น ” ตำม พ.ร.บ.ลกัษณะปกครอง
ทอ้งท่ีฯ

บา้น หมายความวา่

1.เรือน (ก่ีหลงักไ็ด)้ : { มีขอบเขต + มีเจา้บา้น + อิสระ }

2.หอ้งแถว : { มีเจา้ของ + อิสระ }

3.แพ หรือเรือช า : { จอดประจ า + มีเจา้ของ+ อิสระ }

4.สถานท่ีราชการ : { ไม่นบัเป็นบา้น }

ข้อสังเกต ค าวา่ “บา้น” ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร  รวมถึง สถานท่ีราชการดว้ย



สรุป : ควำมหมำยของค ำวำ่ “เจำ้บำ้น” ตำม พ.ร.บ.ลกัษณะปกครอง
ทอ้งท่ีฯ

• “เจำ้บำ้น” หมำยควำมวำ่ ผูป้กครองบำ้น ซ่ึงอำจจะเป็น

1. เจำ้ของ

2. ผูเ้ช่ำ

3. ผูอ้ำศยัโดยชอบดว้ยกฎหมำย

ถือวำ่เป็นเจำ้บำ้นตำม พ.ร.บ. น้ี

ขอ้สงัเกต
คนเร่ร่อน เขำ้ไปอยูใ่นบำ้นร้ำง ไม่ถือเป็นเจำ้บำ้น เพรำะ ไม่ไดอ้ำศยับำ้นนั้นโดยถูกกฎหมำย



การจดัการปกครองทอ้งท่ี ตามพระราชบญัญติัลกัษณะปกครอง
ทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 ประกอบไปดว้ย

• หมู่บา้น

• ต าบล

• อ าเภอ



หมู่บำ้น

• หมู่บำ้น ตำม พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 มีกำรจดัตั้งอยู ่2 ลกัษณะ

1.หมู่บำ้นท่ีจดัข้ึนอยำ่งเป็นทำงกำร

2.หมู่บำ้นท่ีจดัข้ึนอยำ่งเป็นกำรชัว่ครำว



หมู่บา้นท่ีจดัข้ึนอยา่งเป็นทางการ
**หลกัเกณฑ์กำรจัดตั้ง** ตำม พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 

1. เพื่อควำมสะดวกแก่กำรปกครอง และ

2. ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี

2.1 มีจ  ำนวนคนมำก แต่มีจ  ำนวนบำ้นนอ้ย ถำ้มีคนจ ำนวนประมำณรำว 200 คน จะจดัเป็นหมู่บำ้นหน่ึงได้

2.2 มีกำรตั้งอยูห่่ำงไกลกนั แต่มีจ  ำนวนคนนอ้ย  ถำ้มีบำ้นจ ำนวนไม่ต ่ำกวำ่ 5 บำ้น จะจดัเป็นหมู่บำ้นหน่ึงกไ็ด้

**ขั้นตอนกำรจัดตั้ง** ตำม พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 

1. นำยอ ำเภอก ำหนดเขตหมู่บำ้น

2. จดัท ำเป็นประกำศจงัหวดั



หมู่บา้นท่ีจดัตั้งข้ึนเป็นการชัว่คราว

**หลกัเกณฑ์การจัดตั้ง**  ตาม พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 

1. เพื่อควำมสะดวกแก่กำรปกครอง และ

2. ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี

2.1 มีคนตั้งชุมชน ท ำกำรหำเล้ียงชีพ แต่ในบำงฤดู

2.2 มีจ  ำนวนคน ซ่ึงไปตั้งท ำกำรอยู ่มำกพอสมควร

(นำยอ ำเภอเรียกประชุมรำษฎรในหมู่นั้น + รำษฎรเลือก “วำ่ท่ีผูใ้หญ่บำ้น” + นำยอ ำเภอรำยงำนเพื่อขอหมำยตั้งต่อผูว้ำ่ ฯ + 
ผูว้ำ่ฯ ออกหมำยตั้ง) (วำ่ท่ีผูใ้หญ่บำ้นมีอ ำนำจหนำ้ท่ีเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่บำ้นในหมู่บำ้นปกติ)



กำรจดัตั้งต ำบล

• **หลกัเกณฑ์**  ตาม พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองท้องที ่พ.ศ.2457 
1.หลำยหมู่บำ้นรวมกนัรำว 20 หมู่บำ้น
2.ใหจ้ดัท ำเคร่ืองหมำยเขตต ำบลไวใ้หช้ดัเจน โดยถือเอำตำมแนวล ำหว้ย ล ำคลอง บึง บำง หรือส่ิงใดเป็นส ำคญั 
เช่น ภูเขำ

3.ถำ้ไม่มีหมำยเขต หรือไม่มีแนวตำม (ขอ้ 2) กใ็หจ้ดัใหมี้หลกัปักหมำยเขตไวทุ้กดำ้นส ำคญั

• **ขั้นตอนกำรจัดตั้ง** ตาม พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ.2457 
1.ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั ก ำหนดเขตต ำบล
2.จดัท ำเป็นประกำศกระทรวงมหำดไทย



การจดัตั้งอ าเภอ

• **หลกัเกณฑ์**  ตาม พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองท้องที ่พ.ศ.2457
1. ใหก้ ำหนดเขตทอ้งท่ีอ ำเภอ มีเคร่ืองหมำยและจรดเขตอ ำเภออ่ืนทุกดำ้น 
อยำ่ใหมี้ท่ีวำ่งเปล่ำอยูน่อกเขตอ ำเภอ 

2. ใหก้ ำหนดจ ำนวนต ำบลท่ีรวมเขำ้เป็นอ ำเภอและใหก้ ำหนดเขตต ำบลใหต้รงกบัเขตอ ำเภอ
3. ใหก้ ำหนดท่ีตั้งท่ีวำ่กำรอ ำเภอ ใหอ้ยูใ่นท่ีซ่ึงจะท ำกำรปกครองรำษฎรในอ ำเภอนั้นไดส้ะดวก  

• **ขั้นตอนกำรจัดตั้ง**  ตาม พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองท้องที ่พ.ศ.2457
1. ปลดักระทรวงมหาดไทยก าหนดเขตอ าเภอ
2. ตราเป็น พระราชกฤษฎีกา
ขอ้สงัเกต : อ ำเภอไม่มีฐำนนะเป็นนิติบุคคล



ต ำแหน่งของฝ่ำยปกครองภำยในต ำบลและหมู่บำ้น

- ก ำนัน

- ผู้ใหญ่บ้ำน

- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน

- แพทย์ประจ ำต ำบล

- สำรวัตรก ำนัน



ผูใ้หญ่บำ้นตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มดงัต่อไปน้ี 
(มำตรำ 12)

• (๑) มีสญัชำติไทยโดยกำรเกิด 

• (๒) อำยไุม่ต ่ำกวำ่ 25 บริบูรณ์ในวนัรับเลือก (วนัรับเลือก คือ วนัเลือก)

• (๓) มีภูมิล ำเนำหรือถ่ินท่ีอยูเ่ป็นประจ ำและมีช่ือในทะเบียนบำ้นตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรทะเบียนรำษฎรในหมู่บำ้น
นั้นติดต่อกนัมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปีจนถึงวนัเลือกและเป็นผูท่ี้ประกอบอำชีพเป็นหลกัฐำน
ขอ้สงัเกต ตอ้งเป็นอำชีพส่วนตวัท่ีท ำเป็นประจ ำ หรือมีอำชีพท ำเป็นหลกัแหล่ง เช่น คำ้ขำย ท ำนำ ท ำไร่ 

ทั้งน้ี ไม่รวมอำชีพท่ีท ำชัว่ครำวหรืออำชีพเร่ร่อน เช่น รับจำ้งทัว่ไป เร่ขำยของตำมตลำด 
(มีภูมิล ำเนำ + มีถ่ินท่ีอยูป่ระจ ำ + มีช่ือในทะเบียนบำ้น + ตอ้งติดต่อกนั ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ปี นบัจนถึงวนัเลือก + ตอ้ง

มีอำชีพประจ ำ)  



คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม (ต่อ)

• (๔) เป็นผูเ้ล่ือมใสในกำรปกครองตำมรัฐธรรมนูญดว้ยควำมบริสุทธ์ิใจ 

• (๕) ไม่เป็นภิกษุ สำมเณร นกัพรต หรือนกับวช 

• (๖) ไม่เป็นผูมี้ร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้วกิลจริต จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 
ติดยำเสพติดใหโ้ทษ หรือเป็นโรคตำมท่ีรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ

• ไม่เป็นผูอ้ยูใ่นระหวำ่งเสียสิทธิในกรณีท่ีไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งหรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ไปลง
(ไม่ไปลงประชำมติ : ยงัไม่ถือวำ่เสียสิทธิ)



คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม (ต่อ)

• (๗) ไม่เป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ขา้ราชการการเมือง ขา้ราชการประจ า 
พนกังาน เจา้หนา้ท่ี หรือลูกจา้งของหน่วยงานของรัฐ หรือของรัฐวสิาหกิจ หรือขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หรือลูกจา้งของส่วนราชการ หรือลูกจา้งของเอกชนซ่ึงมีหนา้ท่ีท างานประจ า 

• (๘) ไม่เป็นผูมี้อิทธิพลหรือเสียช่ือในทางพาลหรือทางทุจริต หรือเส่ือมเสียในทางศีลธรรม 

• (๙) ไม่เป็นผูเ้คยถูกใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เพราะทุจริตต่อหนา้ท่ี (ออกเพราะเหตุอ่ืน ท าได)้ และยงัไม่พน้ก าหนดเวลา 10 ปีนบัแต่
วนัถูกใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออก



คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม (ต่อ)

• (๑๐) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุด เวน้แต่เป็นโทษส ำหรับควำมผดิท่ีไดก้ระท ำโดย
ประมำท หรือควำมผดิลหุโทษ และยงัไม่พน้ก ำหนดเวลำ 10 ปี นบัแต่วนัพน้โทษ 

• (๑๑) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดวำ่กระท ำผดิเก่ียวกบั
- กฎหมำยวำ่ดว้ยป่ำไม ้
- กฎหมำยวำ่ดว้ยป่ำสงวนแห่งชำติ 
- กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรสงวนและคุม้ครองสตัวป่์ำ 
- กฎหมำยวำ่ดว้ยอุทยำนแห่งชำติ 



คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม (ต่อ)

• (๑๑) ต่อ
- กฎหมำยวำ่ดว้ยศุลกำกร 
- กฎหมำยวำ่ดว้ยอำวธุปืน ฯในฐำนควำมผดิเก่ียวกบัอำวธุฯ ท่ีนำยทะเบียนไม่อำจออกใบอนุญำตใหไ้ด ้
- กฎหมำยวำ่ดว้ยท่ีดิน ในฐำนควำมผดิเก่ียวกบัท่ีสำธำรณประโยชน์ 
- กฎหมำยวำ่ดว้ยยำเสพติด
- กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรเลือกตั้ง และ
- กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรพนนั ในฐำนควำมผดิเป็นเจำ้มือหรือเจำ้ส ำนกั



คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้ม (ต่อ)

• (๑๒) ไม่เป็นผูเ้คยถูกใหอ้อกจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๔ (๖) หรือ (๗) และยงัไม่พน้ก ำหนดเวลำ 10 ปีนบัแต่วนัถูก
ใหอ้อก 

• (๑๓) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจำกต ำแหน่งก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น แพทยป์ระจ ำต ำบล หรือ
ผูช่้วยผูใ้หญ่บำ้น ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือน และยงัไม่พน้ก ำหนดเวลำ10 ปีนบัแต่วนัถูกให้
ออก ปลดออก หรือไล่ออก 



• (๑๔) มีพื้นควำมรู้ไม่ต ่ำกวำ่กำรศึกษำภำคบงัคบั หรือท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรเทียบไม่ต ่ำกวำ่กำรศึกษำภำคบงัคบั เวน้แต่ ในทอ้งท่ี
ใดไม่อำจเลือกผูมี้พื้นควำมรู้ดงักล่ำวได ้ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัโดยอนุมติัรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงมหำดไทย อำจประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำยกเวน้หรือผอ่นผนัได ้

ขอ้สงัเกต พ.ร.บ. กำรศึกษำภำคบงัคบั พ.ศ.2545

กำรศึกษำภำคบงัคบั หมำยควำมวำ่ กำรศึกษำชั้นปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 9 ของกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรศึกษำแห่งชำติ (ตอ้ง
จบ ม.3 ข้ึนไป)

*** ปี พ.ศ. ที่เกดิ กำรศึกษำภำคบงัคบั

- พ.ศ. 2478-2505 : ป.4

- พ.ศ. 2506-2521 : ป.7 หรือ ป.4 (บำงพื้นท่ี)

- พ.ศ. 2522-2544 : ป.6

- พ.ศ. 2545-ปัจจุบนั : ม.3



ผูมี้สิทธิเลือกผูใ้หญ่บำ้น
** รำษฎรผูมี้สิทธิเลือกผูใ้หญ่บำ้นตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มดงัต่อไปน้ี 

• (๑) มีสญัชำติไทยและมีอำยไุม่ต ่ำกวำ่ 18 ปีบริบูรณ์ในวนัท่ี ๑ มกรำคม ของปีท่ีมีกำรเลือก 
(แปลงสญัชำติมำเป็นไทยแลว้ กส็ำมำรถไปเลือกได)้

• (๒) ไม่เป็นภิกษุ สำมเณร นกัพรต หรือนกับวช 
ขอ้สงัเกต - แม่ชี เป็นนกับวช

- อิหม่ำน , คอเตบ็ , บิหลัน่ ไม่ถือเป็นนกับวช

• (๓) ไม่เป็นคนวกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

• (๔) มีภูมิล ำเนำหรือถ่ินท่ีอยูป่ระจ ำ และมีช่ือในทะเบียนบำ้นตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรทะเบียนรำษฎรใน
หมู่บำ้นนั้นติดต่อกนัมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 3 เดือนจนถึงวนัเลือก



อ านาจหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น

• มาตรา ๑๐ ผูใ้หญ่บา้นมีอ านาจหนา้ท่ีปกครองบรรดาราษฎรท่ีอยูใ่นเขตหมู่บา้น 

• มาตรา ๒๗ ผูใ้หญ่บา้นท าหนา้ท่ีช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบติัหนา้ท่ีและเป็นหวัหนา้ราษฎรในหมู่บา้นของตน และมี
อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• (๑) อ านวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัใหแ้ก่ราษฎรในหมู่บา้น 

• (๒) สร้างความสมานฉนัทแ์ละความสามคัคีใหเ้กิดข้ึนในหมู่บา้น รวมทั้งส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีในทอ้งท่ี 

• (๓) ประสานหรืออ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บา้นในการติดต่อหรือรับบริการกบัส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 



อ านาจหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น (ต่อ)

• (๔) รับฟังปัญหาและน าความเดือดร้อน ทุกขสุ์ขและความตอ้งการท่ีจ  าเป็นของราษฎรในหมู่บา้น แจง้ต่อส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารแกไ้ขหรือช่วยเหลือ 

• (๕) ใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือการใหบ้ริการของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

• (๖) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บา้นใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดย
กระท าตนใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่ราษฎรตามท่ีทางราชการไดแ้นะน า 

• (๗) อบรมหรือช้ีแจงใหร้าษฎรมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้ราชการ กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
ในการน้ี สามารถเรียกราษฎรมาประชุมไดต้ามสมควร 



อ านาจหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น (ต่อ)

• (๘) แจง้ใหร้าษฎรใหค้วามช่วยเหลือในกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อบ าบดัปัดป้องภยนัตรายสาธารณะอนัมีมาโดย
ฉุกเฉิน รวมตลอดทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกขแ์ก่ผูป้ระสบภยั 

• (๙) จดัใหมี้การประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บา้นเป็นประจ า อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 

• (๑๐) ปฏิบติัตามค าสัง่ของก านนัหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติซ่ึงเกิดข้ึนในหมู่บา้นใหก้ านนั
ทราบ พร้อมทั้งรายงานต่อนายอ าเภอดว้ย 

• (๑๑) ปฏิบติัตามภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือตามท่ีกระทรวง ทบวง 
กรม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือนายอ าเภอมอบหมาย 



ผูใ้หญ่บา้นมีหนา้ท่ีและอ านาจในการท่ีเก่ียวดว้ยความอาญา
ดงัต่อไปน้ี คือ 

• ขอ้ ๑ เม่ือทราบข่าววา่มีการกระท าผดิกฎหมาย เกิดข้ึนหรือสงสยัวา่ไดเ้กิดข้ึนในหมู่บา้นของตน ตอ้งแจง้ความต่อ
ก านนัต าบลใหท้ราบ 

• ขอ้ ๒ เม่ือทราบข่าววา่มีการกระท าผดิกฎหมายเกิดข้ึน หรือสงสยัวา่ไดเ้กิดข้ึนในหมู่บา้นท่ีใกลเ้คียง ตอ้งแจง้ความ
ต่อผูใ้หญ่บา้นหมู่บา้นนั้นใหท้ราบ 

• ขอ้ ๓ เม่ือตรวจพบของกลางท่ีผูท่ี้กระท าผดิกฎหมายมีอยูก่ดี็ หรือส่ิงของท่ีสงสยัวา่ไดม้าโดยการกระท าผดิ
กฎหมาย หรือเป็นส่ิงของส าหรับใชใ้นการกระท าผดิกฎหมายกดี็ ใหจ้บัส่ิงของนั้นไวแ้ละรีบน าส่งต่อก านนัต าบล 



ผูใ้หญ่บา้นมีหนา้ท่ีและอ านาจในการท่ีเก่ียวดว้ยความอาญาดงัต่อไปน้ี 
(ต่อ)

• ขอ้ ๔ เม่ือปรากฏวา่ผูใ้ดก าลงักระท าผดิกฎหมายกดี็ หรือมีเหตุควรสงสยัวา่ เป็นผูท่ี้ไดก้ระท าผดิกฎหมายกดี็ ใหจ้บั
ตวัผูน้ั้นไวแ้ละรีบน าส่งต่อก านนัต าบล 

• ขอ้ ๕ ถา้มีหมายหรือมีค าสัง่ตามหนา้ท่ีราชการ ใหจ้บัผูใ้ดในหมู่บา้นนั้น เป็นหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นท่ีจะจบัผูน้ั้น 
และรีบส่งต่อก านนั หรืออ าเภอตามสมควร 

• ขอ้ ๖ เม่ือเจา้พนกังานผูมี้หนา้ท่ีออกหมายสัง่ใหค้น้ หรือใหย้ดึ ผูใ้หญ่บา้นตอ้งจดัการใหเ้ป็นไปตามหมาย 



ผูใ้หญ่บา้นตอ้งพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี

• (๑) มีอายคุรบ 60 ปี (ไม่มีค  าวา่บริบูรณ์)
ขอ้สงัเกต ผูใ้หญ่ลี เกิดเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2500 จะมีอายคุรบ 60 ปี ในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560

ดงันั้น
- ผูใ้หญ่ลี จะพน้จากต าแหน่ง ในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560
- ผูใ้หญ่ลี จะสามารถท างานวนัสุดทา้ย ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2560

• (๒) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๒ เวน้แต่ในกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่ราชการจงัหวดัให้
ลาอุปสมบทหรือบรรพชาตามประเพณี มิใหถื้อวา่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๒ (๕)

• (๓) ตาย 

• (๔) ไดรั้บอนุญาตจากนายอ าเภอใหล้าออก 



ผูใ้หญ่บา้นตอ้งพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี (ต่อ)

• (๕) หมู่บา้นท่ีปกครองถูกยบุ

• (๖) เม่ือรำษฎรผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๑ ในหมู่บำ้นนั้น จ  ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง
ของรำษฎรผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๑ ทั้งหมดเขำ้ช่ือกนัขอใหอ้อกจำกต ำแหน่ง ใน
กรณีเช่นนั้นใหน้ำยอ ำเภอสัง่ใหพ้น้จำกต ำแหน่ง 

• (๗) ไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงตอ้งท าอยา่งนอ้ยทุก 5 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ทั้งน้ี ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

• (๘) ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากต าแหน่ง เน่ืองจากกระท าความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 



ผูใ้หญ่บา้นตอ้งพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี (ต่อ)

• (๙) ผูว้า่ราชการจงัหวดัสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่ง เม่ือไดรั้บรายงานการสอบสวนของนายอ าเภอวา่บกพร่องในหนา้ท่ี 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่ง 

ขอ้สงัเกต - ประชาชนเขา้ช่ือ *** นายอ าเภอ สัง่ใหอ้อก

- บกพร่อง/ประพฤติตนไม่เหมาะสม *** ผูว้า่ราชการจงัหวดั สัง่ใหพ้น้

• (๑๐) ไปเสียจากหมู่บา้นท่ีตนปกครองติดต่อกนัเกิน 3 เดือน เวน้แต่เม่ือมีเหตุอนัสมควรและไดรั้บอนุญาตจาก
นายอ าเภอ 

• (๑๑) ขาดการประชุมประจ าเดือนของก านนั ผูใ้หญ่บา้นท่ีนายอ าเภอเรียกประชุม 3 คร้ังติดต่อกนั
โดยไม่มีเหตุอนัควร 



การตั้งผูรั้กษาราชการแทน

• การตั้งผู้รักษาการแทน

กรณผู้ีใหญ่บ้านท างานไม่ได้ เช่น ป่วยหนกั ลาบวชใหใ้นหลวง เป็นตน้
1. ผูใ้หญ่บา้นมอบหมายให ้         ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง (จะมอบฝ่ายรักษาความสงบ ไม่ได)้  = เป็นผูรั้กษาการ
แทน
2. ผูใ้หญ่บา้นตอ้งรายงาน         ใหก้ านนัทราบดว้ย
3. ถา้ผูใ้หญ่บา้นท างานไม่ไดเ้กิน 15 วนั = ก านนั ตอ้งรายงาน        ใหน้ายอ าเภอทราบดว้ย



การเลือกผูใ้หญ่บา้น

1.ใหเ้ลือกผูใ้หญ่บา้นคนใหม่ ภายในก าหนด 30 วนั นบัแต่วนัท่ีผูใ้หญ่บา้นของหมู่บา้นนั้นวา่งลง

2. กรณีท่ีมีความจ าเป็น ไม่อาจจดัใหมี้การเลือกผูใ้หญ่บา้นภายในก าหนด 30 วนั ตามขอ้ 1 ให้
ผูว้า่ราชการจงัหวดั ขยายเวลาออกไปไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น (เช่น น ้าท่วม ภยัพิบติัต่างๆ)



วธีิการเลือกผูใ้หญ่บา้น

• ตอ้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และใหก้ระท าโดยวธีิลบั 
เพื่อประโยชน์ในการเลือกผูใ้หญ่บา้น ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงซ่ึงนายอ าเภอแต่งตั้งจาก

1. เจา้หนา้ท่ีของรัฐ (ไม่เกิน 3 คน) และ
2. ราษฎรผูมี้สิทธิเลือกผูใ้หญ่บา้นในหมู่บา้น ซ่ึงเป็นท่ียอมรับนบัถือของราษฎรในหมู่บา้นจ านวน
(ไม่นอ้ยกวา่ 4 คนแต่ไม่เกิน 7 คน)

เพ่ือท าหน้าที ่ตรวจสอบคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของผูส้มคัรรับเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้น

• - เม่ือราษฎรเลือกผูใ้ดเป็นผูใ้หญ่บา้นแลว้ ใหน้ายอ าเภอออกค าสัง่เพื่อแต่งตั้งและใหถื้อวา่ผูน้ั้นเป็นผูใ้หญ่บา้น นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แต่งตั้ง 

- ในกรณีท่ีผูรั้บเลือกมีคะแนนเสียงเท่ากนัใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก 
- เม่ือนายอ าเภอไดมี้ค าสัง่แต่งตั้งผูใ้หญ่บา้นแลว้ใหร้ายงานให ้ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพื่อออกหนงัสือส าคญัใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 



กรณีมีคดัคา้น

ในกรณีท่ีมีการคดัคา้นวา่ผูซ่ึ้งไดรั้บเลือกเป็นผูใ้หญ่บา้นไดรั้บเลือกมาโดยไม่สุจริตและเท่ียงธรรม 
1. ใหน้ายอ าเภอด าเนินการสอบสวน และ
2. ถา้ผลการสอบสวนไดค้วามตามท่ีมีผูค้ดัคา้นใหร้ายงานผูว้า่ราชการจงัหวดั และ
3. ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งโดยเร็ว 

ทั้งน้ี ภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีนายอ าเภอมีค าสัง่แต่งตั้ง 

การพน้จากต าแหน่งของผูใ้หญ่บา้น ไม่กระทบกระเทือนกิจการท่ีผูใ้หญ่บา้นไดก้ระท าลงไปในขณะท่ีด ารง
ต าแหน่ง



ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น

ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น มี 2 ประเภท

1.ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง

2.ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย

*** ผูใ้หญ่บา้นและก านนัทอ้งท่ีร่วมกนั พิจารณาคดัเลือกราษฎรซ่ึงมีคุณสมบติัตามมาตรา ๑๖ 
เป็นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครองและผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบ 

คุณสมบติั : เหมือนกบัผูส้มคัรผูใ้หญ่บา้นทุกประการ



อ านาจหนา้ท่ี : ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง 

• ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครอง มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) ช่วยเหลือผูใ้หญ่บา้นปฏิบติักิจการตามอ านาจหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้นเท่าท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

ผูใ้หญ่บา้นใหก้ระท า (ถา้ไม่มอบกไ็ม่มีอ านาจ)

(๒) เสนอขอ้แนะน าและใหค้  าปรึกษาต่อผูใ้หญ่บา้นในกิจการท่ีผูใ้หญ่บา้นมีอ านาจหนา้ท่ี 

(๓) ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บา้นร่วมกบัผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบ 
(ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 102/2557 เร่ืองการแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะ
ปกครองทอ้งท่ี ลงวนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557)



อ านาจหนา้ท่ี : ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบ 

• ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี
(๑) ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บา้น 
(๒) ถา้รู้เห็นหรือทราบวา่เหตุการณ์อนัใดเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนในหมู่บา้นเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อย ใหน้ า

ความแจง้ต่อผูใ้หญ่บา้น 
ถา้เหตุการณ์ตามวรรคหน่ึงเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนในหมู่บา้นใกลเ้คียง ใหน้ าความแจง้ต่อผูใ้หญ่บา้นทอ้งท่ี

นั้นและรายงานใหผู้ใ้หญ่บา้นของตนทราบ 
(๓) ถา้มีคนจรเขา้มาในหมู่บา้นและสงสยัวา่ไม่ไดม้าโดยสุจริต ใหน้ าตวัส่งผูใ้หญ่บา้น
(๔) เม่ือมีเหตุร้ายเกิดข้ึนในหมู่บา้น ตอ้งระงบัเหตุปราบปราม ติดตามจบัผูร้้ายโดยเตม็ก าลงั 



อ านาจหนา้ท่ี : ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบ (ต่อ)

(๕) เม่ือตรวจพบหรือตามจบัไดส่ิ้งของใดท่ีมีไวเ้ป็นความผดิหรือไดใ้ชห้รือมีไวเ้พื่อใชใ้นการกระท าความผดิ
หรือไดม้าโดยการกระท าความผดิ ใหรี้บน าส่งผูใ้หญ่บา้น 

(๖) เม่ือมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูใ้ดไดก้ระท าความผดิและก าลงัจะหลบหนีใหค้วบคุมตวัส่งผูใ้หญ่บา้น 
(๗) ปฏิบติัตามค าสัง่ของผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงสัง่การโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

• การใช้อาวุธปืนของทางราชการ (มาตรา 28 จัตวา) 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อย ใหผู้ใ้หญ่บา้นและผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษา

ความสงบ (กฎหมายไม่ไดใ้หอ้  านาจผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครองไว)้ ใชอ้าวธุปืนของทางราชการได ้ทั้งน้ี การเกบ็
รักษาและการใชอ้าวธุปืนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของกระทรวงมหาดไทย



วาระการด ารงต าแหน่งและการพน้จากต าแหน่ง

1. ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครองและผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 5 ปี
2. ถา้ต าแหน่งผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นวา่งลง ใหมี้การคดัเลือกผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครองหรือผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบแทน
3. ผูซ่ึ้งไดรั้บคดัเลือกอยูใ่นต าแหน่งตามวาระของผูซ่ึ้งตนแทน

• การพ้นจากต าแหน่ง

1. ออกจากต าแหน่งตามผูใ้หญ่บา้น (เม่ือผูใ้หญ่บา้นตอ้งออกจากต าแหน่ง ไม่วา่ดว้ยเหตุใด)
2. ออกจากต าแหน่งตามวาระ (วาระ 5 ปี) (หากอายคุรบ 60 ปี ถา้ยงัด ารงต าแหน่งไม่ครบ 5 ปี กด็ ารงต าแหน่งต่อไปจนครบ 5 ปี)
3. ออกจากต าแหน่งเพราะขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 12
4. ออกจากต าแหน่งเพราะเหตุเช่นเดียวกบัท่ีผูใ้หญ่บา้นตอ้งออกจากต าแหน่ง ตามมาตรา 14 ขอ้ (2) - (7)



สรุป กรณีท่ีผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นไม่ตอ้งออกจากต าแหน่งพร้อมผูใ้หญ่บา้น

• 1. เม่ือผูช่้วยผูใ้หญ่บำ้น อำยคุรบ 60 ปี (เหตุผล เน่ืองจำกกำรด ำรงต ำแหน่งผูช่้วยผูใ้หญ่บำ้นเป็นไปตำมวำระ คือ 
ครบ 5 ปี จึงจะหมดวำระ) มำตรำ 14 (1)

• 2. แมผู้ช่้วยผูใ้หญ่บำ้น จะไปจำกหมู่บำ้นติดต่อกนัเกิน 3 เดือน กไ็ม่ตอ้งออกจำกต ำแหน่ง มำตรำ 14 (8)

• 3. แมผู้ช่้วยผูใ้หญ่บำ้น **จะขำดประชุมประจ ำเดือนเกิน 3 คร้ังติดต่อกนั กไ็ม่ตอ้งออกจำกต ำแหน่ง มำตรำ 14 (9)

• 4. ผูช่้วยผูใ้หญ่บำ้น สำมำรถถูกปลดออกหรือไล่ออกได ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งกำรท ำผดิวนิยัร้ำยแรง มำตรำ 14 (10)

• 5. ผูช่้วยผูใ้หญ่บำ้น ไม่ตอ้งถูกประเมินทุกๆ 5 ปี มำตรำ 14 (11)



คณะกรรมการหมู่บา้น (กม.)

• กรรมการหมู่บา้นโดยต าแหน่ง ประกอบดว้ย
1. ผูใ้หญ่บา้น เป็นประธาน
2. ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น (ทั้ง 2 ฝ่าย)
3. สมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิล าเนาในหมู่บา้น (สมาชิก อบต. , สท , สจ) ท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร
4. ผูน้  าหรือผูแ้ทนกลุ่มหรือองคก์รในหมู่บา้น

• กรรมการหมู่บา้นผูท้รงคุณวฒิุ
1. ตอ้งมีคุณสมบติัเช่นเดียวกบัผูมี้สิทธิเลือกผูใ้หญ่บา้น
2. อยูใ่นต าแหน่งคราวละ 4 ปี นบัแต่วนัท่ีนายอ าเภอไดอ้อกหนงัสือส าคญัรับรอง



อ านาจหนา้ท่ี : คณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) 

• 1. มีหนา้ท่ีช่วยเหลือ แนะน า และใหค้  าปรึกษาแก่ผูใ้หญ่บา้น เก่ียวกบักิจการอนัเป็นอ านาจหนา้ท่ีของผูใ้หญ่บา้น 
และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือท่ีนายอ าเภอมอบหมาย หรือท่ี
ผูใ้หญ่บา้นร้องขอ 

• 2. จดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น 

• 3. บริหารจดัการกิจกรรมท่ีด าเนินงานในหมู่บา้นร่วมกบัองคก์รอ่ืนทุกภาคส่วน 

• 4. ภำรกิจตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีตำมกฎหมำยอ่ืนๆ เช่น อ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรประนีประนอมขอ้พิพำทในระดบัหมู่บำ้น
ภารกิจงานตามนโยบายของรัฐ ภารกิจงานประจ ากระทรวง ทบวง กรม และภารกิจเฉพาะตามลกัษณะพื้นท่ี 
เป็นตน้ 



ก านนั

ในต าบลหน่ึงใหมี้ก านนัคนหน่ึง มีอ านาจหนา้ท่ีปกครองราษฎรท่ีอยูใ่นเขตต าบลนั้น โดยมาจากการคดัเลือก
กนัเองของผูใ้หญ่บา้นในต าบลนั้น

• กรณตี าแหน่งก านันว่างลง
1.ใหค้ดัเลือกก านนัข้ึนใหม่ภายในก าหนดเวลา 45 วนันบัแต่วนัท่ีนายอ าเภอไดท้ราบการวา่งนั้น 
2.หากมีความจ าเป็นไม่อาจจดัใหมี้การคดัเลือกก านนัภายในก าหนดตามได ้

- ใหผู้ว้า่ฯ ขยายเวลาออกไปไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น และ
- ในระหวา่งท่ียงัมิไดมี้การเลือกก านนั ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะแต่งตั้งบุคคลผูมี้คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๒ เป็นผูรั้กษาการก านนัจนกวา่จะมีการคดัเลือกก านนักไ็ด ้



การคดัเลือกก านนั

1. ใหน้ายอ าเภอเป็นประธานประชุมผูใ้หญ่บา้นในต าบลนั้น เพื่อปรึกษาหารือคดัเลือกผูใ้หญ่บา้นคนหน่ึงในต าบลนั้นข้ึนเป็น
ก านนั เม่ือผูใ้หญ่บา้นท่ีมาประชุมเห็นชอบคดัเลือกผูใ้ดแลว้ใหน้ายอ าเภอคดัเลือกผูน้ั้นเป็นก านนั

ขอ้สงัเกต
การประชุมผูใ้หญ่บา้น ตอ้งมีผูใ้หญ่บา้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูใ้หญ่บา้นทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นต าบลนั้น 

จึงเป็นองคป์ระชุม 
2. ในกรณีท่ีมีผูส้มควรไดรั้บการคดัเลือกเป็นก านนัมากกวา่ 1 คน ใหน้ายอ าเภอจดัใหมี้การออกเสียงลงคะแนน เม่ือผูใ้หญ่บา้น

คนใดไดรั้บคะแนนสูงสุดใหน้ายอ าเภอคดัเลือกผูน้ั้นเป็นก านนั
3. ในกรณีท่ีไดรั้บคะแนนเท่ากนั ใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก 
4. การลงคะแนนตอ้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และใหก้ระทาโดยวธีิลบั
5. เม่ือคดัเลือกผูใ้ดเป็นก านนัแลว้ ใหน้ายอ าเภอรายงานไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดัเพื่อออกหนงัสือส าคญัใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 



อ านาจหนา้ท่ีก านนั

• 1. รักษาความสงบเรียบร้อยในต าบล

• 2. นอกจากอ านาจหนา้ท่ีท่ีกล่าวโดยเฉพาะใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของก านนั ใหก้ านนัมีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบั
ผูใ้หญ่บา้นดว้ย (มีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่บา้นทุกประการ) 

• 3. มีอ  านาจหนา้ท่ีเก่ียวดว้ยความอาญา (เช่นเดียวกบัผูใ้หญ่บา้นทุกประการ)

• 4. ถา้ก านนัรู้เห็นเหตุทุกขร้์อนของราษฎร หรือการแปลกประหลาดเกิดข้ึนในต าบลตอ้งรีบรายงานต่ออ าเภอให้
ทราบ 

• 5. ใหก้ านนัดูแลคนเดินทาง ซ่ึงไม่มีเหตุควรสงสยัวา่จะเป็นผูร้้าย ใหไ้ดมี้ท่ีพกัตามควร 



อ านาจหนา้ท่ีก านนั (ต่อ)

• 6. ถา้เกิดจลาจลกดี็ ฆ่ากนัตายกดี็ ชิงทรัพยก์ดี็ ปลน้ทรัพยก์ดี็ ไฟไหมก้ดี็ หรือเหตุร้ายส าคญัอยา่งใด ๆ ในต าบลของ
ตน หรือในต าบลท่ีใกลเ้คียงอนัสมควรจะช่วยไดก้ดี็ หรือมีผูร้้ายแต่ท่ีอ่ืนมามัว่สุมในต าบลนั้นกดี็ หรือมีเหตุควร
สงสยัวา่ลูกบา้นในต าบลนั้น บางคนจะเก่ียวขอ้งเป็นโจรผูร้้ายกดี็ เป็นหนา้ท่ีของก านนัจะตอ้งเรียกผูใ้หญ่บา้นและ
ลูกบา้นในต าบลออกช่วยต่อสู้ติดตามจบัผูร้้ายหรือติดตามเอาของกลางคืน หรือดบัไฟ หรือช่วยอยา่งอ่ืนตามควรแก่
การโดยเตม็ก าลงั

• 7. ก านนัตอ้งร่วมมือและช่วยเหลือนายอ าเภอ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดูแลรักษาและคุม้ครอง
ป้องกนัท่ีดินอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน และส่ิงซ่ึงเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืนอนัอยูใ่นต าบลนั้น 
(พ.ร.บ. ไม่ไดร้ะบุใหเ้ป็นหนา้ท่ี ผูใ้หญ่บา้น)**



อ านาจหนา้ท่ีก านนั (ต่อ)

• 8. ถา้ผูเ้ดินทางดว้ยราชการจะตอ้งการคนน าทาง หรือขาดแคลนพาหนะเสบียงอาหารลงในระหวา่งทาง 
และจะร้องขอต่อก านนัใหช่้วยสงเคราะห์ ก านนัตอ้งช่วยจดัหาใหต้ามท่ีจะทาได ้ถา้หากวา่การท่ีจะ
ช่วยเหลือนั้นจะตอ้งออกราคาค่าจา้งเพียงใด ใหก้ านนัเรียกเอาแก่ผูเ้ดินทางนั้น 

• 9. ก านนัตอ้งรักษาบญัชีสามะโนครัว และทะเบียนบญัชีของรัฐบาลในต าบลนั้น และคอยแกไ้ขเพิ่มเติมใหถู้กตอ้ง
กบับญัชีของผูใ้หญ่บา้น 

• 10. ก านนัตอ้งทาบญัชีส่ิงของ ซ่ึงตอ้งภาษีอากรในแขวงนั้นยืน่ต่ออ าเภอและน าราษฎรไปเสียภาษีอากรตาม
พระราชบญัญติัภาษีอากร 11



การพน้จากต าแหน่ง : ก านนั

(๑) เม่ือตอ้งออกจากผูใ้หญ่บา้น 
(๒) ไดรั้บอนุญาตใหล้าออก 
(๓) ยบุต าบลท่ีปกครอง
(๔) เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดัสัง่ใหอ้อกจากต าแหน่งเพราะพิจารณาเห็นวา่บกพร่องในทางความประพฤติ หรือ
ความสามารถไม่พอแก่ต าแหน่ง (๕) ตอ้งถูกปลดหรือไล่ออกจากต าแหน่ง 

ข้อยกเว้น 
การออกจากต าแหน่งก านนันั้นใหอ้อกจากต าแหน่งผูใ้หญ่บา้นดว้ย เวน้แต่การออกตาม (๒) (๓) และ (๔) 

ไม่ตอ้งออกจากต าแหน่งผูใ้หญ่บา้น 



การตั้งผูก้ระท าแทนก านนั

ถา้ก านนัท าการในหนา้ท่ีไม่ได ้ในชัว่คราวเวลาใด เช่นไปทางไกลเป็นตน้ ใหม้อบอ านาจและหนา้ท่ีไวแ้ก่ผูใ้หญ่บา้นคนใด
คนหน่ึง ซ่ึงอยูใ่นต าบลเดียวกนัใหท้ าการแทน และใหผู้แ้ทนน้ีมีอ านาจเตม็ท่ีในต าแหน่งก านนั แต่การท่ีก านนัจะมอบหมายหนา้ท่ี
ใหแ้ก่ผูใ้หญ่บา้นท าการแทนเช่นน้ี ใหบ้อกผูใ้หญ่บา้นทั้งหลายในต าบลเดียวกนัและบอกอ าเภอใหท้ราบไวด้ว้ย 

สรุป

(ก านนัท าหนา้ท่ีไม่ได ้+ ก านนัมอบอ านาจหนา้ท่ีไวแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นคนใดคนหน่ึงซ่ึงอยูใ่นต าบลเดียวกนั = เป็นผูก้ระท าแทนก านนั)



แพทยป์ระจ าต าบล

• การแต่งตั้ง 
ในต าบล ๑ ใหก้ านนัและผูใ้หญ่บา้นประชุมพร้อมกนัเลือกผูท่ี้มีความรู้ในวชิาแพทย์ เป็นแพทยป์ระจ า

ต าบลคน ๑ ส าหรับจดัการป้องกนัความไขเ้จบ็ของราษฎรในต าบลนั้น 

คุณสมบัติ
1. มีสญัชาติ
2. มีความรู้ในวชิาแพทยแ์ผนปัจจุบนั หรือแผนโบราณ (เช่น อสม. บุคคลท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตรทหารเสนา

รักษ ์ผูท่ี้ส าเร็จวชิาพยาบาลผูช่้วยหรือจ่าพยาบาล ฯลฯ)
3. มีถ่ินท่ีอยูใ่นต าบลนั้น (เวน้แต่ ผูท่ี้เป็นแพทยป์ระจ าต าบลท่ีใกลเ้คียงกนัอยูแ่ลว้ และยอมกระท าการรวมเป็น 2

ต าบล ถา้ผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นสมควร กส็ามารถแต่งตั้งได)้



การพน้จากต าแหน่ง : แพทยป์ระจ าต าบล

ตอ้งออกจากต าแหน่งนั้นเหมือนกบัสาเหตุท่ีก านนัจะตอ้งออกจากต าแหน่งทุกประการ แต่ถา้ก านนั
ตอ้งออกจากต าแหน่งดว้ยเหตุเฉพาะตวั แพทยป์ระจ าต าบลไม่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามไปดว้ย

สรุปสาเหตุที ่ก านัน ต้องออกจากต าแหน่ง
1.ออกจากผูใ้หญ่บา้น (เป็นเหตุเฉพาะตวัของก านนั)
2.ไดรั้บอนุญาตจากนายอ าเภอใหล้าออก (เป็นเหตุเฉพาะตวัของก านนั)
3.ต าบลท่ีปกครองไดถู้กยบุ (แพทยฯ์ตอ้งออก)
4.ผูว้า่ราชการจงัหวดั สัง่ใหอ้อกจากต าแหน่ง เพราะพิจารณาเห็นวา่บกพร่องในทางความประพฤติ หรือ
ความสามารถไม่พอแก่ต าแหน่ง (เป็นเหตุเฉพาะตวัของก านนั)
5.ถูกปลดหรือไล่ออก (เป็นเหตุเฉพาะตวัของก านนั)



อ านาจหนา้ท่ี : แพทยป์ระจ าต าบล

ขอ้ ๑ ท่ีจะช่วยก านนัผูใ้หญ่บา้นคิดอ่านและจดัการรักษาความสงบเรียบร้อยในต าบล 
ขอ้ ๒ คอยสงัเกตตรวจตราความไขเ้จบ็ท่ีเกิดข้ึนแก่ราษฎรในต าบลนั้น และต าบลท่ีใกลเ้คียง ถา้เกิดโรคภยั

ร้ายแรงตอ้งคิดป้องกนั ดว้ยแนะน าก านนัผูใ้หญ่บา้นใหส้ัง่ราษฎรใหจ้ดัการป้องกนัโรคและแพทยป์ระจ าต าบลตอ้ง
เท่ียวตรวจตราช้ีแจงแก่ราษฎรดว้ย 

ขอ้ ๓ ถำ้โรคภยัร้ำยกำจ เช่น อหิวำตกโรค กำฬโรค ไขท้รพิษ โรคระบำดปศุสตัว ์เกิดข้ึนในต ำบลนั้น แพทย์
ประจ ำต ำบลตอ้งรีบรำยงำนยงัอ ำเภอ ใหท้รำบโดยทนัที และต่อไปเนือง ๆ จนกวำ่จะสงบโรค 



วนิยัและโทษทางวนิยัของ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และแพทยป์ระจ าต าบล

ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และแพทยป์ระจ าต าบล ถือเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐประเภทหน่ึง โดยกฎหมายไดบ้ญัญติัใหใ้ช้
อ  านาจแทนรัฐในหลายประการ ดงันั้น การท าหนา้ท่ีของบุคคลเหล่าน้ีจึงตอ้งมีกฎขอ้บงัคบัไวค้อยควบคุมก ากบัดูแล
การปฏิบติัหนา้ท่ี

• **การรักษาวนัิย
1. ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และแพทยป์ระจ าต าบลตอ้งรักษาวนิยัโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอ ผูใ้ดฝ่าฝืนใหถื้อวา่ผูน้ั้นกระท าผดิ
ตอ้งไดรั้บโทษ 
2. วนิยัและโทษผดิวนิยัใหใ้ชก้ฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนโดยอนุโลม

• โทษทางวนัิย : 1. ภำคทณัฑ ์    2. ตดัเงินเดือน     3. ลดเงินเดือน     4. ปลดออก     5. ไล่ออก



การลงโทษทางวนัิย

1. ก านัน มีอ านาจลงโทษภาคทณัฑผ์ูใ้หญ่บา้น
2. นายอ าเภอ มีอ  านาจลงโทษก านนั ผูใ้หญ่บา้น และแพทยป์ระจ าต าบล ดงัน้ี 

(ก) ลดอนัดบัเงินเดือน (ไม่เกิน 1 อนัดบั)
(ข) ตดัเงินเดือน
(ค) ลงโทษภาคทณัฑ ์

3. ผู้ว่าราชจังหวดั มีอ  านาจลงโทษก านนั ผูใ้หญ่บา้น และแพทยป์ระจ าต าบลในทุกสถาน 
4. วนิยัและโทษทางวนิยัของ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และแพทยป์ระจ าต าบล ใหใ้ชก้บัผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายปกครองและ
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่ายรักษาความสงบ โดยอนุโลม

ขอ้สงัเกต : วนิยัและโทษทางวนิยัของ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และแพทยป์ระจ าต าบล ไม่ใชก้บั สารวตัรก านนั***



• การร้องทุกข์

1. ถา้ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และแพทยป์ระจ าต าบลผูถู้กลงโทษ เห็นวา่ตนไม่ไดรั้บความเป็นธรรม 
กมี็สิทธ์ิร้องทุกขต่์อกระทรวงมหาดไทย (โทษปลดหรือไล่ออก) 

2. การร้องทุกขใ์หท้ าค าร้องลงลายมือช่ือยืน่ต่อนายอ าเภอภายในก าหนด 15 วนันบัแต่วนัไดท้ราบค าสั่งการ
ลงโทษ เพ่ือนายอ าเภอจกัไดเ้สนอต่อไปยงัผูว้า่ราชการจงัหวดั และกระทรวงมหาดไทยตามล าดบั ภายในก าหนด 
15 วนั นบัแต่วนัไดรั้บค าร้องทุกข ์พร้อมดว้ยค าช้ีแจง ถา้จะพึงมี ใหก้ระทรวงมหาดไทยมีอ านาจสั่งใหย้กค าร้อง
ทุกขห์รือเพิกถอนค าสั่งการลงโทษหรือลดโทษ 



สำรวตัรก ำนนั

• การแต่งตั้ง

1. ก านนั เป็นผูเ้ลือกเอง
2. มีจ  านวน 2 คน
3. หนา้ท่ีเป็นผูช่้วย + รับใชส้อย
4. ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูว้า่ราชการจงัหวดั (ผูว้า่ฯ อนุมติั)
5. ก านนั มีอ  านาจเปล่ียนแปลงสารวตัรก านนัไดต้ลอด



คณะกรรมการต าบล (กต.)

• กรรมการต าบลโดยต าแหน่ง
1. ก านนัทอ้งท่ี
2. ผูใ้หญ่บา้น ทุกหมู่บา้นในต าบล
3. แพทยป์ระจ าต าบล เป็นกรรมการต าบลโดยต าแหน่ง

• กรรมการต าบลผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ครูประชาบาลในต าบล
2. กรรมการหมู่บา้น ผูท้รงคุณวฒิุ จากหมู่บา้นๆ ละ 1 คน โดยนายอ าเภอเป็นผูค้ดัเลือกแลว้รายงานไปยงัผูว้า่ฯ

เพื่อออกหนงัสือส าคญัใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน และใหถื้อวา่ผูน้ั้นเป็นกรรมการต าบลผูท้รงคุณวฒิุตั้งแต่วนัท่ีผูว้า่ฯออก
หนงัสือส าคญั



อ านาจหนา้ท่ี : คณะกรรมการต าบล (กต.)

ในต าบลหน่ึงใหมี้คณะกรรมการต าบลคณะหน่ึง มีหนา้ท่ีเสนอขอ้แนะน าและใหค้  าปรึกษาต่อก านนั เก่ียวกบั
กิจการท่ีจะปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีของก านนั 

• วาระการด ารงต าแหน่ง
1. กรรมการต าบลผูท้รงคุณวฒิุอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 5 ปี
2. ถา้ต าแหน่งกรรมการต าบลผูท้รงคุณวฒิุวา่งลง ใหมี้การคดัเลือกข้ึนแทนใหเ้ตม็ต าแหน่งท่ีวา่งและใหอ้ยูใ่น
ต าแหน่งตามวาระของผูซ่ึ้งตนแทน 
3. การคดัเลือกกรรมการต าบลผูท้รงคุณวฒิุข้ึนแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ใหก้ระท าภายใน 60 วนันบัแต่วนัท่ีต าแหน่งนั้น
วา่ง ถา้ต าแหน่งนั้นวา่งลงก่อนถึงก าหนด ออกตามวาระไม่เกิน 180 วนั จะไม่คดัเลือกข้ึนแทนกไ็ด ้



ต าแหน่งของฝ่ายปกครองภายในอ าเภอ

• อ ำเภอหน่ึง ใหมี้พนกังำนปกครองคณะหน่ึง เรียกรวมกนัวำ่ “กรมกำรอ ำเภอ” ประกอบดว้ย

(๑) นำยอ ำเภอ หรือถำ้เป็นต ำแหน่งพิเศษ เรียกวำ่ผูว้ำ่รำชกำรอ ำเภอ เป็นหวัหนำ้กำรปกครองทัว่ไปในอ ำเภอ 
และข้ึนตรงต่อผูว้ำ่รำชกำรเมือง มีอ ำเภอละคนหน่ึง 

(๒) ปลดัอ ำเภอ เป็นผูช่้วยและผูแ้ทนนำยอ ำเภออยูใ่นบงัคบันำยอ ำเภอ อ ำเภอหน่ึง มีจำนวนปลดัอ ำเภอมำกนอ้ย
ตำมสมควรแก่รำชกำร 

(๓) สมุห์บญัชีอ ำเภอ คือ ขำ้รำชกำรมีสงักดัในกรมสรรพำกรมีหนำ้ท่ีเป็นผูช่้วยนำยอ ำเภอในกำรเกบ็ภำษีอำกร
และผลประโยชน์แผน่ดินอยูใ่นบงัคบันำยอ ำเภอ 



อ านาจหนา้ท่ี : อ าเภอ แบ่งออกได ้ดงัน้ี

• ก. กำรปกครองทอ้งท่ี

• ข. กำรป้องกนัภยนัตรำยของรำษฎร และรักษำควำมสงบเรียบร้อยในทอ้งท่ี

• ค. กำรท่ีเก่ียวดว้ยควำมแพง่และควำมอำญำ

• ง. กำรป้องกนัโรคร้ำย

• จ. บ ำรุงกำรท ำนำ คำ้ขำย ป่ำไม ้และทำงไปมำต่อกนั



อ านาจหนา้ท่ี : อ าเภอ

• ตัวอย่ำง อ ำนำจหน้ำที ่: ** ก. กำรปกครองท้องที ่**

1. กรมกำรอ ำเภอตอ้งเอำใจใส่สมำคมใหคุ้น้เคยกบัก ำนนัผูใ้หญ่บำ้น แพทยป์ระจ ำต ำบลเป็นท่ีปรึกษำหำรือ และ
เป็นผูรั้บช่วยแกไ้ขควำมขดัขอ้งใหแ้ก่เขำ 

2. กรมกำรอ ำเภอตอ้งใหร้ำษฎรท่ีมีกิจธุระหำไดทุ้กเม่ือ ถำ้รำษฎรมำร้องทุกขอ์ยำ่งใด ซ่ึงกรมกำรอ ำเภอ
ควรช่วยได ้ตอ้งช่วยตำมสมควร 

3. หนำ้ท่ีของกรมกำรอ ำเภอในกำรท ำทะเบียนบญัชีนั้น คือท ำบญัชีสำมะโนครัว และทะเบียนทุก ๆ อยำ่ง 
บรรดำท่ีตอ้งกำรใชใ้นรำชกำร 

4. บรรดำหนงัสือส ำคญัท่ีตอ้งท ำตำมกฎหมำย ถำ้กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัมิไดร้ะบุไวเ้ป็นหน้ำท่ีของพนกังำนอ่ืน
ท ำแลว้ ใหเ้ป็นหนำ้ท่ีของกรมกำรอ ำเภอท่ีจะท ำส ำหรับรำษฎรในทอ้งท่ีอ ำเภอนั้น



อ านาจหนา้ท่ี : อ าเภอ (ต่อ)

• ตัวอย่ำง อ ำนำจหน้ำที ่: ** ข. กำรป้องกนัภยนัตรำยของรำษฎร และรักษำควำมสงบเรียบร้อยในท้องที่ **

1. เวลำมีกำรประชุมชนมำกในท่ีใด เช่นในเวลำมีกำรนกัขตัฤกษเ์ป็นตน้ กรมกำรอ ำเภอกบัก ำนนัผูใ้หญ่บำ้น
ต ำบลนั้นตอ้งจดักำรรักษำควำมเรียบร้อยในท่ีประชุมชน 

2. รำษฎรคนใดไปปลูกเรือนอยูใ่นท่ีเปล่ียว อนัน่ำกลวัอนัตรำยดว้ยโจรผูร้้ำยกดี็ หรือน่ำกลวัจะเป็นท่ีซ่อนของ
โจรผูร้้ำยกดี็ เม่ือกรมกำรอ ำเภอไดป้รึกษำกบัก ำนนัในทอ้งท่ีนั้นเห็นดว้ยกนัแลว้ กใ็หบ้งัคบัใหผู้น้ั้นยำ้ยเขำ้มำอยูเ่สียใน
หมู่บำ้น 

3. ในเวลำอตัคดัอำหำร ใหก้รมกำรอ ำเภอประกำศตกัเตือนรำษฎรใหเ้กบ็รักษำเขำ้ไวใ้หพ้อบริโภค 



อ านาจหนา้ท่ี : อ าเภอ (ต่อ)

• ตัวอย่ำง อ ำนำจหน้ำที ่: ** ค. กำรทีเ่กีย่วด้วยควำมแพ่งและควำมอำญำ **

• 1. หนำ้ท่ีและอ ำนำจของกรมกำรอ ำเภอในกำรท่ีเก่ียวดว้ยควำมอำญำนั้น มีดงัต่อไปน้ี คือ 
ขอ้ ๑ บรรดำอ ำนำจซ่ึงกฎหมำยก ำหนดไวส้ ำหรับผูใ้หญ่บำ้นและก ำนนันั้น ใหก้รมกำรอ ำเภอใชไ้ดทุ้กอยำ่ง 
ขอ้ ๒ ควำมอำญำเกิดข้ึนในทอ้งท่ีอ ำเภอใด หรือตวัจ ำเลยมำอำศยัอยูใ่นทอ้งท่ีอ ำเภอใด ใหก้รมกำรอ ำเภอมี

อ ำนำจท่ีจะสัง่ใหจ้บัผูต้อ้งหำมำไต่สวนคดีเร่ืองนั้นในชั้นตน้ 
ขอ้ ๓ ในกำรไต่สวนในชั้นตน้กดี็ หรือจดักำรตำมหมำยอยำ่งใด ๆ หรือตำมค ำสัง่ของศำล หรือค ำสัง่ในทำง

รำชกำรอยำ่งใด ๆ กดี็ ใหก้รมกำรอ ำเภอมีอ ำนำจท่ีจะออกหมำยเรียกตวัคนมำสำบำนใหก้ำรเป็นพยำนหมำยคน้
บำ้นเรือน หรือหมำยยดึส่ิงของได ้ ฯลฯ



อ านาจหนา้ท่ี : อ าเภอ (ต่อ)

• ตัวอย่ำง อ ำนำจหน้ำที ่: ** ค. กำรทีเ่กีย่วด้วยควำมแพ่งและควำมอำญำ **

• 2. กรมกำรอ ำเภอตอ้งจดัพนกังำนออกตรวจตระเวนรักษำควำมเรียบร้อย และคอยสืบจบัโจรผูร้้ำยในทอ้งท่ีของตน 

• 3. เม่ือเกิดเหตุเสียทรัพยแ์ก่ผูห้น่ึงผูใ้ด เช่นถูกโจรภยัเป็นตน้ เป็นหนำ้ท่ีของกรมกำรอ ำเภอท่ีจะท ำค ำตรำสินตำม
ค ำขอร้องของเจำ้ทรัพย ์หรือเพื่อหลกัฐำนในรำชกำร 

• 4. เม่ือมีเหตุผูค้นถูกกระท ำร้ำยตำยลงในทอ้งท่ีอ ำเภอใดกดี็ ฟกชำ้หรือมีบำดแผลเจบ็ป่วยสำหสักดี็ ผูท่ี้ถูกกระท ำ
ร้ำยฟกชำ้ หรือมีบำดแผลมำขอใหช้นัสูตรกดี็ เป็นหนำ้ท่ีของกรมกำรอ ำเภอท่ีจะตรวจชนัสูตรหรือพลิกศพตำม
พระรำชบญัญติั และจดค ำใหก้ำรพร้อมดว้ยพยำน และท ำหนงัสือชนัสูตรไวเ้ป็นหลกัฐำน 



อ านาจหนา้ท่ี : อ าเภอ (ต่อ)

• ตัวอย่ำง อ ำนำจหน้ำที ่: ** ง. กำรป้องกนัโรคร้ำย **

• ในเวลำเกิดโรคร้ำยติดต่อข้ึนในอ ำเภอนั้น หรือในทอ้งท่ีอ ำเภออ่ืน ซ่ึงอำจจะลุกลำมมำถึงอ ำเภอนั้น ใหก้รมกำร
อ ำเภอ ประกำศตกัเตือนแก่รำษฎรใหจ้ดักำรป้องกนัและรักษำโรค ถำ้หำกวำ่จะควรจดักำรป้องกนัไดอ้ยำ่งใด หรือ
วำ่ควรจะรีบร้องเรียนต่อผูใ้หญ่ขอก ำลงัอุดหนุนประกำรใด กใ็หก้รมกำรอ ำเภอจดักำรตำมสมควร 



อ านาจหนา้ท่ี : อ าเภอ (ต่อ)

• ตัวอย่ำง อ ำนำจหน้ำที่ : ** จ. บ ำรุงกำรท ำนำ ค้ำขำย ป่ำไม้ และทำงไปมำต่อกนั**

1. หว้ย คลอง และล ำน ้ำต่ำง ๆ ยอ่มเป็นของท่ีรัฐบำลปกปักรักษำ เป็นหนำ้ท่ีของกรมกำรอ ำเภอ
จะตอ้งตรวจตรำอยำ่ใหเ้สีย และอยำ่ใหผู้ใ้ดท ำใหเ้สียสำธำรณประโยชน์ ถำ้จะตอ้งซ่อมแซมตกแต่งใหก้รมกำรอ ำเภอเรียกรำษฎร
ช่วยกนัทำอยำ่งกนัปิดน ้ำ 

2. กรมกำรอ ำเภอตอ้งตรวจตรำรักษำป่ำไม ้ซ่ึงรัฐบำลหวงหำ้มตำมขอ้บงัคบักำรป่ำไม ้
***3. นำยอ ำเภอมีหนำ้ท่ีร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกำรดูแลรักษำและคุม้ครองป้องกนัท่ีดินอนัเป็นสำธำรณ

สมบติัของแผน่ดินท่ีประชำชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั และส่ิงซ่ึงเป็นสำธำรณประโยชน์อ่ืนอนัอยูใ่นเขตอ ำเภอ 
นำยอ ำเภอและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีอ  ำนำจใชห้รือยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนใชท่ี้ดิน เวน้แต่จะไดรั้บควำมเห็น

ชอบจำกผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดัและปฏิบติัตำมประมวลกฎหมำยท่ีดินและกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ในกรณีท่ีมีขอ้พิพำทหรือคดีเก่ียวกบัท่ีดิน นำยอ ำเภอและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะร่วมกนัด ำเนินกำรหรือฝ่ำย

ใดฝ่ำยหน่ึงจะเป็นผูด้  ำเนินกำร กใ็หมี้อ  ำนำจกระท ำได ้ทั้งน้ี กระทรวงมหำดไทยจะวำงระเบียบก ำหนดหลกัเกณฑเ์ป็นแนวปฏิบติั
ดว้ยกไ็ด ้



ตวัอยำ่ง : กฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น

วตัถุประสงค์

• มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายอ่ืนๆ (นอกจากกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของก านนั ผูใ้หญ่บา้น

• มีความรู้ความเขา้ใจบทบาท อ านาจหนา้ท่ีในการสนบัสนุนภารกิจของกระทรวง กรม ต่างๆ ตาม
กฎหมาย

• สามารถสนบัสนุน ร่วมปฏิบติัหนา้ท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามกฎหมาย



• ผูใ้หญ่บำ้นเป็นนำยทะเบียนผูรั้บแจง้ แจง้เกิด แจง้ตำย แจง้ยำ้ยท่ีอยู ่แจง้ยำ้ยปลำยทำง ปลูกสร้ำงใหม่
หรือร้ือถอน

• ใหถ้อ้ยค ำรับรองบุคคล

• แจง้ใหร้ำษฎรผูมี้สัญชำติไทยท่ีมีอำยคุรบ 7 ปี บริบูรณ์ ไปยืน่ค  ำขอมีบตัร
• เป็นเจำ้พนกังำนตรวจบตัร

หนำ้ท่ีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบตัรประจ ำตวัประชำชน

หนำ้ท่ีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยทะเบียนรำษฎร



หนำ้ท่ีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยอำวธุปืนฯ

• อำจเป็นผูใ้หก้ำรรับรองควำมประพฤติและหลกัฐำนของผูข้ออนุญำตมีและใชอ้ำวธุปืน
• เป็นผูก้  ำกบั ดูแล ควบคุมตรวจตรำกำรมีและใชอ้ำวธุปืนภำยในต ำบลหมู่บำ้น

หนำ้ท่ีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยทะเบียนสตัวพ์ำหนะ

• ส ำรวจและจดัท ำบญัชีสัตวป์ระจ ำคอก ซ่ึงยงัไม่ไดท้  ำตัว๋รูปพรรณ (แบบ ส.พ. ๑๘) 
ส่งนำยทะเบียนเป็นประจ ำทุกเดือน



• ในเดือนกนัยำยน ของทุกปี ตอ้งน ำประกำศของนำยอ ำเภอแจง้ชำยไทยท่ีมีอำยยุำ่งเขำ้ ๑๘ ปีไปลงบญัชี
ทหำรกองเกิน     

• ในเดือนตุลำคม ของทุกปี ตอ้งน ำประกำศของนำยอ ำเภอแจง้ชำยไทยท่ีมีอำยยุำ่งเขำ้ ๒๑ปีไปแสดงตนเพือ่
รับหมำยเรียก

• ประมำณเดือนเมษำยนน ำรำษฎรไปแสดงตนเพื่อคดัเลือกทหำร

หนำ้ท่ีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรรับรำชกำรทหำร



• เป็นเจำ้พนกังำนฝ่ำยปกครอง 
• เม่ือผูใ้หญ่บำ้นทรำบข่ำวกำรกระท ำผดิกฎหมำยในหมู่บำ้น ตอ้งแจง้ควำมต่อก ำนนั หรือเม่ือตรวจพบของ

กลำง ใหน้ ำส่งก ำนนั
• มีอ ำนำจหนำ้ท่ีจบักมุผูก้ระท ำผดิ หรือจดักำรใหเ้ป็นไปตำมหมำยจบั
• เม่ือกระท ำกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี ผูใ้ดดูหม่ินหรือต่อสู้ขดัขวำง ยอ่มมีควำมผดิ

หนำ้ท่ีตำมประมวลกฎหมำยอำญำ

• มีอ ำนำจหนำ้ท่ีรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในเขตท่ีรับผดิชอบ
• เป็น “พนกังำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจ” ตำม ป. ว ิอำญำ มีอ ำนำจหนำ้ท่ีในเขตทอ้งท่ีของตน ดงัน้ี

- สืบสวนคดีอำญำ
- จบักมุผูก้ระท ำควำมผดิอำญำ
- มีอ ำนำจคน้
- มีอ ำนำจหนำ้ท่ีจดักำรใหเ้ป็นไปตำมหมำยอำญำ

หนำ้ท่ีตำมประมวลกฎหมำยวธีิพิจำรณำควำมอำญำ



• เป็นคณะกรรมกำรเช่ำท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจ ำต ำบล (คชก.ต ำบล) มีอ ำนำจหนำ้ท่ีก ำหนดอตัรำ
ค่ำเช่ำชั้นสูงของแต่ละทอ้งท่ี และพิจำรณำวนิิจฉยัเก่ียวกบักำรเรียกเกบ็ค่ำเช่ำ

• เป็นอนุกรรมกำรส่วนอ ำเภอ (อชก.ส่วนอ ำเภอ) ช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ำกจน

หนำ้ท่ีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรเช่ำท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม

• เป็นพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีตำม พ.ร.บ. ป่ำไม ้พ.ศ. ๒๔๘๔ 
• มีอ ำนำจหนำ้ท่ีป้องกนัและปรำบปรำมกำรลกัลอบตดัไมท้ ำลำยป่ำและกำรกระท ำผดิตำม พ.ร.บ. 

ป่ำไม ้ในเขตทอ้งท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี
- กำรท ำไมห้วงหำ้มโดยไม่ไดรั้บอนุญำต (ไมห้วงหำ้มมี ๒๐๐ ประเภท)
- กำรเกบ็หรือท ำอนัตรำยของป่ำหวงหำ้ม
- กำรแปรรูปไมโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญำต หรือมีไมแ้ปรรูปไวใ้นครอบครอง
- กำรเคล่ือนยำ้ยไมเ้รือนเก่ำโดยไม่ถูกตอ้ง
- กำรบุกรุกท ำลำยป่ำ

หนำ้ท่ีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยป่ำไม้

http://play.kapook.com/dookdik
http://play.kapook.com/dookdik


• เป็นพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีตำม พ.ร.บ. ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗
• มีอ ำนำจหนำ้ท่ีป้องกนัและปรำบปรำมกำรลกัลอบตดัไมท้ ำลำยป่ำในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ
• มีอ ำนำจสัง่ใหผู้ใ้ดออกจำกเขตป่ำสงวนแห่งชำติหรืองดเวน้กำรกระท ำใด ๆ ในเขตปำสงวน

แห่งชำติ

หนำ้ท่ีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยป่ำสงวนแห่งชำติ

• เป็นพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีตำม พ.ร.บ. สงวนและคุม้ครองสตัวป่์ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
• มีอ ำนำจหนำ้ท่ีป้องกนัและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิตำมกฎหมำยน้ี รวมทั้งตรวจสอบกำรอนุญำต

ต่ำง ๆ ในเขตทอ้งท่ีท่ีรับผดิชอบ ดงัน้ี
- หำ้มมิใหผู้ใ้ดล่ำสตัวป่์ำสงวน ครอบครองสตัวป่์ำสงวนหรือซำกสตัวป่์ำสงวน
- หำ้มมิใหผู้ใ้ดล่ำสตัวป่์ำคุม้ครอง ครอบครองสตัวป่์ำคุม้ครองเกินก ำหนด หรือคำ้สตัวป่์ำคุม้ครอง
- หำ้มมิใหผู้ใ้ดคำ้ หรือมีซำกสตัวป่์ำคุม้ครองชนิดท่ีก ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง

หนำ้ท่ีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรสงวนและคุม้ครองสัตวป่์ำ



• เป็นเจำ้พนกังำนส ำรวจตำมแบบแสดงรำยกำรท่ีดิน (ภ.บ.ท. ๕) มีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัน้ี
- จดัท ำประกำศก ำหนดวนั เวลำ ส ำรวจท่ีดิน
- เขำ้ไปในท่ีดินเพื่อส ำรวจตำมท่ีเห็นวำ่ถูกตอ้ง กรณีเจำ้ของท่ีดินไม่ยอมแจง้จ ำนวนเน้ือท่ีดิน
- ส ำรวจและยืน่แบบแสดงรำยกำรท่ีดิน
- ส ำรวจท่ีดิน กรณีรับแจง้จำกเจำ้ของท่ีดินวำ่เป็นเจำ้ของท่ีดินรำยใหม่ หรือจ ำนวนเน้ือท่ีดิน
เปล่ียนแปลงไป

หนำ้ท่ีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี

• หำกพบโรคติดต่อเกิดข้ึนในต ำบล หมู่บำ้น ตอ้งรีบแจง้ใหท้ำงรำชกำรทรำบ เพื่อป้องกนัมิใหโ้รค
ระบำดลุกลำมต่อไป

หนำ้ท่ีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโรคติดต่อ

หนำ้ท่ีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรก ำจดัผกัตบชวำ

• เป็นเจำ้พนกังำนผูป้กครองทอ้งท่ี มีหนำ้ท่ีเรียกระดมรำษฎรช่วยกนัก ำจดัผกัตบชวำ โดยใหถื้อวำ่
เป็นสำธำรณประโยชน์อยำ่งหน่ึง




