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พระราชบัญญตั ิ
จัดระเบียบบรหิารหมูบานอาสาพฒันาและปองกันตนเอง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนา

และปองกันตนเอง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมูบาน

อาสาพัฒนาและปองกันตนเอง พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติหมูบานอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“หมูบาน” หมายความวา หมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเองที่ไดกําหนดขึ้น

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการกลาง” หมายความวา คณะกรรมการกลางหมูบานอาสาพัฒนา

และปองกันตนเอง 
“ประธานคณะกรรมการกลาง” หมายความวา ประธานคณะกรรมการกลาง

หมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง 
“กรรมการกลาง” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนกรรมการของคณะกรรมการกลาง

หมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๗๕/ฉบับพิเศษ หนา ๑๘/๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“คณะกรรมการฝายตาง ๆ” หมายความวา คณะกรรมการฝายตาง ๆ ประจํา
หมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง 

“ประธานคณะกรรมการฝายตาง ๆ” หมายความวา บุคคลซึ่งเปนประธาน
คณะกรรมการฝายตาง ๆ ประจําหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ขอบังคับ และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การกําหนดหมูบานอาสาพฒันาและปองกันตนเอง 

   
 

มาตรา ๖  การบริหารหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง ใหถือเอาหมูบาน
ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่เปนหลัก สวนการจะกําหนดใหหมูบานใดหมูบานหนึ่ง
หรือตั้งแตสองหมูบานขึ้นไปเปนหมูบานตามพระราชบัญญัตินี้ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศเปน
คราว ๆ ไป ตามความเหมาะสมแหงสภาพทองที่ 

การแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยุบเลิกหมูบาน ใหกระทําโดยประกาศกระทรวง 
มหาดไทย 

การรวมหมูบานตางอําเภอมากําหนดเปนหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง
จะกระทํามิได 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการกลางหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง 
   

 
มาตรา ๗  ในหมูบานหนึ่งใหมีคณะกรรมการกลางคณะหนึ่ง ประกอบดวย

ผูใหญบานเปนประธานคณะกรรมการกลาง ผูชวยผูใหญบาน กรรมการสภาตําบล ผูทรงคุณวุฒิ
ในหมูบานเปนกรรมการกลางโดยตําแหนง และใหมีการเลือกตั้งกรรมการกลางผูทรงคุณวุฒิจาก
ราษฎรในหมูบานนั้น มีจํานวนอยางนอยหาคนอยางมากไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการกลาง 
กรรมการกลางผูทรงคุณวุฒิจะมีเทาใด ใหเปนไปตามที่นายอําเภอกําหนดตามสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของหมูบาน การเลือกตั้งกรรมการกลางผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามมาตรา ๑๑ 

หมูบานใดมีผูใหญบานเปนกํานันอยูดวย ใหกํานันของหมูบานนั้นเปนประธาน
คณะกรรมการกลาง ใหสารวัตรกํานัน และหรือแพทยประจําตําบล ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขต
หมูบานของกํานันเปนกรรมการกลางโดยตําแหนง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะกรรมการกลางเลือกรองประธานคณะกรรมการกลางหนึ่งคน และ
เลขานุการหนึ่งคนจากกรรมการกลาง การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผยโดยใชวิธียก
มือ ถาคะแนนเสียงเทากันใหใชวิธีจับสลาก 

ใหมีที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการฝายตาง ๆ ประจําหมูบาน
ไดตามจํานวนที่เห็นสมควร ซึ่งนายอําเภอแตงตั้งจากขาราชการหรือผูที่มีความรูความสามารถที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับหมูบานนั้น 

 
มาตรา ๘  ในกรณีที่มีการรวมหมูบานมากกวาหนึ่งหมูบาน ถาในหมูบานนั้นมี

กํานันอยูดวย ใหกํานันเปนประธานคณะกรรมการกลาง สําหรับกรรมการกลางอื่น ๆ ใหเปนไป
ตามมาตรา ๗ และถาหากหมูบานที่มารวมนั้นมีกํานันมากกวาหนึ่งคน ใหคณะกรรมการกลาง
เลือกกํานันคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการกลาง  ใหกํานันที่ เหลือเปนรองประธาน
คณะกรรมการกลาง และมิใหนํามาตรา ๗ วรรคสาม มาใชบังคับในการเลือกรองประธาน
คณะกรรมการกลาง แตถาไมมีกํานันใหคณะกรรมการกลางเลือกผูใหญบานคนหนึ่งเปนประธาน
คณะกรรมการกลาง และใหประธานคณะกรรมการกลางอยูในตําแหนงเทากับวาระของกรรมการ
กลางผูทรงคุณวุฒิ ถาตําแหนงประธานคณะกรรมการกลางวางลงกอนถึงกําหนดออกตามวาระ ให
ดําเนินการเลือกใหม และใหผูที่ไดรับเลือกอยูในตําแหนงเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๙  ประธานคณะกรรมการกลางตามมาตรา ๘ ตองพนจากตําแหนงดวย

เหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) ตาย 
(๒) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก 
(๓) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนเห็นวาบกพรอง

ในทางความประพฤติ หรือความสามารถไมเหมาะสมกับตําแหนง 
(๔) พนจากตําแหนงกํานันหรือผูใหญบาน 
 
มาตรา ๑๐  ผูที่จะไดรับเลือกเปนกรรมการกลางผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติ

และไมอยูในลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุย่ีสิบปบริบูรณตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรในวันเลือกตั้ง 
(๓) มีภูมิลําเนาและถิ่นที่อยูเปนประจํา และมีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวา

ดวยทะเบียนราษฎรอยูในหมูบานนั้นมาแลวติดตอกันไมนอยกวาหกเดือนจนถึงวันเลือกตั้ง 
(๔) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญดวยความบริสุทธิ์ใจ 
(๕) มีพ้ืนความรูไมต่ํากวาประโยคประถมศึกษาปที่ส่ี หรือที่กระทรวงศึกษาธิการ

เทียบเทาไมต่ํากวาประโยคประถมศึกษาปที่ส่ี เวนแตทองที่ซึ่งไมอาจเลือกผูมีความรูดังกลาว ผูวา
ราชการจังหวัดอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควรได 

(๖) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือติดยาเสพติดใหโทษ 
หรือไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดไวสําหรับคุณสมบัติของ
ผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่โดยอนุโลม 

(๘) ไมเปนขาราชการประจํา ขาราชการสวนทองถ่ิน หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
(๙) ไมเปนผูมีช่ือเสียงในทางทุจริต หรือเส่ือมเสียในทางศีลธรรม 
(๑๐) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออก ปลดออก หรือใหออกฐานทุจริตตอหนาที่

รวมทั้งในองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล หรือกรรมการกลางหมูบานอาสาพัฒนา
และปองกันตนเอง ยังไมพนกําหนดสามป นับแตวันไลออก ปลดออก หรือใหออก 

(๑๑) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังโดยชอบดวย
กฎหมายใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
และยังไมพนกําหนดเวลาสามปนับแตวันพนโทษ 

 
มาตรา ๑๑  วิธีเลือกตั้งกรรมการกลางผูทรงคุณวุฒิ ใหนายอําเภอหรือหัวหนา

สวนราชการประจําอําเภอ หรือปลัดอําเภอซึ่งนายอําเภอมอบหมาย เปนประธาน พรอมกํานันและ
ผูใหญบานในหมูบานนั้น ประชุมราษฎรผูมีคุณสมบัติและไมอยูในลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุย่ีสิบปบริบูรณตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรในวันเลือกตั้ง 
(๓) มีภูมิลําเนาและถิ่นที่อยูเปนประจํา และมีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวา

ดวยทะเบียนราษฎรในหมูบานนั้นมาแลวไมนอยกวาสามเดือนในวันเลือกตั้ง 
(๔) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๕) ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
เมื่อราษฎรสวนมากเลือกผูที่ถูกเสนอชื่อผูใดเปนกรรมการกลาง และเปนผูมี

คุณสมบัติและไมอยูในลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ แลว ใหถือวาผูนั้นเปนกรรมการกลาง
ผูทรงคุณวุฒิ และใหนายอําเภอรายงานไปยังผูวาราชการจังหวัด เพ่ือออกหนังสือสําคัญตามแบบ
ทายระเบียบกระทรวงมหาดไทยไวเปนหลักฐาน 

ในกรณีผูรับเลือกมีคะแนนเสียงเทากันใหจับสลาก 
วิ ธี เ ลื อ ก ตั้ ง ใ ห ก ร ะ ทํ า โ ด ย วิ ธี ลั บ ห รื อ เ ป ด เ ผ ย  แล ะ ใ ห ใ ช ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเลือกตั้งกํานัน ผูใหญบาน เฉพาะในสวนที่วาดวยการเลือกตั้ง
ผูใหญบานโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒  กรรมการกลางผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และ

กรรมการกลางผูทรงคุณวุฒิตองพนจากตําแหนงกอนวาระดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) ตาย 
(๒) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก 
(๓) นายอําเภอใหออกเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยาง

หนึ่งตามมาตรา ๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) คณะกรรมการกลางมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติ
ในทางซึ่งจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชนของหมูบาน มติดังกลาวจะตองมีคะแนนเสียงไมต่ํา
กวาสองในสามของคณะกรรมการกลางที่อยูในตําแหนง 

(๕) นายอําเภอส่ังใหออกเพราะไมมาประชุมสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุผล
อันสมควร 

(๖) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหยุบคณะกรรมการกลาง หรือคณะกรรมการฝายตาง 
ๆ ตามมาตรา ๒๙ 

ถาตําแหนงกรรมการกลางผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนครบวาระ ใหเลือกตั้งแทน
ตําแหนงที่วางภายในหกสิบวัน ยกเวนกรณีตาม (๖) และใหผูไดรับเลือกตั้งแทนอยูในตําแหนง
ตามวาระของผูซึ่งตนแทน ถาตําแหนงวางลงกอนกําหนดออกตามวาระไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
จะไมเลือกข้ึนแทนก็ได 

 
มาตรา ๑๓  ที่ปรึกษาคณะกรรมการตองพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก 
(๓) นายอําเภอส่ังใหพนจากตําแหนง 
(๔) ถูกยายไปดํารงตําแหนงอ่ืนซึ่งทําใหไมสามารถปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับ

หมูบานนั้นได 
ตําแหนงที่ปรึกษาคณะกรรมการวางลงเมื่อใด ใหนายอําเภอทองที่พิจารณา

แตงตั้งจากผูที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๗ วรรคสี่ เปนที่ปรึกษาตอไป 
 
มาตรา ๑๔  ใหคณะกรรมการกลางมีหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) บริหารหมูบาน หรือดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติหรือไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการสภาตําบล นายอําเภอ หรือผูวาราชการจังหวัด 
(๒) พิจารณาวางนโยบายในการปกครองหมูบาน วางแผนและโครงการพัฒนา

หมูบานตามความตองการของราษฎรในหมูบานนั้น 
(๓) ปฏิบัติหนาที่ที่กําหนดไวสําหรับคณะกรรมการหมูบานตามกฎหมายวาดวย

ลักษณะปกครองทองที่ 
(๔) ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับ 
(๕) ใหความรวมมือและประสานงานในแผนการและโครงการพัฒนาตําบลและ

หมูบาน สนับสนุนใหมีการรวมมือจากองคการอาสาสมัครหรือองคการสาธารณกุศล ตลอดจน
แกไขปญหาขอขัดของและอุปสรรคที่เก่ียวกับการพัฒนาหมูบาน 

(๖) รวมมือชวยเหลือการปฏิบัติงานของกลุมอาชีพหรือกลุมอื่น ๆ ซึ่งทาง
ราชการจัดตั้งหรือสนับสนุน และดําเนินงานในเขตหมูบานนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) เผยแพรการดําเนินงานพัฒนาของทางราชการใหราษฎรในหมูบานทราบ 
(๘) ประนีประนอมขอพิพาทระหวางราษฎรในหมูบานเกี่ยวกับความแพง 

เพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยและความยุติธรรม เมื่อไดดําเนินการอยางใดแลว ใหรายงานให
นายอําเภอทราบ 

(๙) ปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ทางราชการจะไดมอบหมาย 
ในการปฏิบัติหนาที่ ใหประธานคณะกรรมการกลางเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ

ตามมติของคณะกรรมการกลาง เวนแตคณะกรรมการกลางจะไดมอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการ
แทน 

 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่สาธารณภัย ภัยทางอากาศหรือการกอวินาศกรรมเกิดขึ้น

หรือใกลจะเกิดขึ้น ใหประธานคณะกรรมการกลางในเขตทองที่ที่ รับผิดชอบ หรือประธาน
คณะกรรมการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยที่ไดรับมอบหมาย มีอํานาจหนาที่ในการสั่ง
หรืออํานวยการปองกันและบรรเทาภัย ตามกฎหมายวาดวยการปองกันภัยฝายพลเรือน ในสวนที่
เก่ียวกับการปองกันและบรรเทาภัยฝายพลเรือนไปกอนได แลวรายงานผูอํานวยการปองกันภัย
ฝายพลเรือนในเขตทองที่รับผิดชอบทราบ 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการฝายตาง ๆ ประจําหมูบาน 
   

 
มาตรา ๑๖  ในหมูบาน ใหมีคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพ่ือชวยเหลือปฏิบัติ

ภารกิจของคณะกรรมการกลางในแตละสาขางานตามที่ไดรับมอบ คณะกรรมการฝายตาง ๆ จะมี
ก่ีคณะแลวแตคณะกรรมการกลางจะพิจารณาเห็นสมควร โดยปกติควรมีคณะกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการปกครอง คณะกรรมการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย คณะกรรมการการ
คลัง คณะกรรมการสาธารณสุข คณะกรรมการศึกษาและวัฒนธรรม คณะกรรมการสวัสดิการและ
สังคม หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกลางพิจารณาเห็นวาจําเปน 

 
มาตรา ๑๗  ใหคณะกรรมการกลางตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘  แบงหนาที่กัน

เปนประธานคณะกรรมการฝายตาง ๆ และใหประธานคณะกรรมการฝายตาง ๆ คัดเลือกบุคคลผู
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๐ และมีความรูหรือสนใจในแขนงงานนั้น ๆ อยางนอยสามคน เขา
มารวมบริหารงาน ผูไดรับการคัดเลือกในแตละฝายจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กลาง 

 
มาตรา ๑๘  ใหคณะกรรมการฝายตาง ๆ มีหนาที่ดังนี ้
(๑) คณะกรรมการพัฒนา มีหนาที่เก่ียวกับการพัฒนาอาชีพของราษฎร และ

พัฒนาหมูบานในดานตาง ๆ โดยรวมมือกับคณะกรรมการฝายอื่น ๆ และตามนโยบายของ
คณะกรรมการกลาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) คณะกรรมการปกครอง มีหนาที่เก่ียวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุขของราษฎร
และดูแลกิจการในหมูบานใหเปนไปตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และนโยบาย
สวนรวมของชาติ แนะนําและสงเสริมใหราษฎรในหมูบานมีความสนใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งการเสริมสราง
ความสามัคคีของสวนรวม 

บรรดาหนาที่อ่ืนใด ถามิไดระบุวาเปนหนาที่ของคณะกรรมการคณะใดคณะ
หนึ่งโดยเฉพาะ และจําเปนจะตองกระทํา เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการกลางเปนไป
ดวยความเรียบรอย ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการปกครองที่จะดําเนินการ 

(๓) คณะกรรมการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย มีหนาที่เก่ียวกับการจัด
หนวยกําลังคุมครองและรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน รวมทั้งจัดกําลังปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

(๔) คณะกรรมการการคลัง มีหนาที่เก่ียวกับการเงินของหมูบาน 
(๕) คณะกรรมการสาธารณสุข มีหนาที่เก่ียวกับการรักษาพยาบาล การอนามัย 

การวางแผนครอบครัว และการสุขาภิบาล ตลอดจนการรักษาภาวะแวดลอมของหมูบานและ
ปองกันอันตรายอันเกิดจากภาวะแวดลอมในหมูบาน 

(๖) คณะกรรมการศึกษาและวัฒนธรรม มีหนาที่เก่ียวกับการศึกษา การลูกเสือ
และเยาวชน ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและการพักผอนหยอนใจ 

(๗) คณะกรรมการสวัสดิการและสังคม มีหนาที่เก่ียวกับสวัสดิการของราษฎร
และสงเคราะหผูยากจนที่ไมสามารถชวยตนเองไดตามความจําเปน 

ในการดําเนินงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ อาจจัดตั้งกลุมเยาวชนกลุมสตรี 
กลุมเกษตรและสหกรณ กลุมอาชีพหรือกลุมอื่น ๆ เพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการแตละคณะไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๙  ถาประธานคณะกรรมการฝายใดพนจากตําแหนงเนื่องจากพนจาก

ตําแหนงประจํา หรือพนจากตําแหนงกรรมการกลางผูทรงคุณวุฒิ ใหกรรมการฝายนั้นพนจาก
ตําแหนงดวย 

 
หมวด ๔ 
การประชุม 

   
 

มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการกลางประชุมกันไมนอยกวาเดือนละครั้ง การ
กําหนดวันประชุมใหประธานคณะกรรมการกลางเปนผูกําหนดและเรียกประชุม โดยคํานึงถึงความ
สะดวกและการประกอบอาชีพของกรรมการกลางเปนหลัก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีที่มีการรวมหมูบานตามมาตรา ๘ ในการประชุมครั้งแรก ใหนายอําเภอหรือ
หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ หรือปลัดอําเภอซึ่งนายอําเภอมอบหมายเปนผูนัดประชุม และ
ทําหนาที่ประธานชั่วคราวเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการกลาง 

สถานที่สําหรับประชุมคณะกรรมการกลาง ใหใชสถานที่ที่คณะกรรมการกลาง
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๑  การประชุมของคณะกรรมการกลาง ตองมีกรรมการกลางมาประชุม

ไมนอยกวาก่ึงจํานวนของกรรมการกลางที่อยูในตําแหนงจึงเปนองคประชุม ถาประธาน
คณะกรรมการกลางไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานคณะกรรมการกลาง
เปนประธานในที่ประชุม 

ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกลางและรองประธานคณะกรรมการกลางไมมา
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการกลางที่มาประชุมเลือกกรรมการกลางคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุมครั้งนั้น 

 
มาตรา ๒๒  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการกลางคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ประธานคณะกรรมการกลางหรือกรรมการกลางในขณะทําหนาที่เปนประธานอยู

ในที่ประชุมนั้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะกรรมการกลางดวย และในกรณีที่มีคะแนน
เสียงเทากันใหประธานคณะกรรมการกลางมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดไดอีกหนึ่งเสียง 

การประชุมคณะกรรมการกลางโดยปกติ เปนการประชุมโดยเปดเผย และเปด
โอกาสใหราษฎรเขาฟงได แตบางกรณีถาประธานคณะกรรมการกลางเห็นวาหัวขอการประชุมเปน
เร่ืองที่ไมควรเปดเผย อาจปรึกษาหารือคณะกรรมการกลางเพื่อขอใหดําเนินการประชุมลับก็ได 

 
มาตรา ๒๓  เมื่อมีปญหาโตเถียงเกี่ยวกับการประชุมซึ่งมิไดกําหนดไวในหมวดนี้ 

ใหประธานคณะกรรมการกลางนําขอโตเถียงที่เกิดขึ้นเสนอตอนายอําเภอ คําวินิจฉัยของ
นายอําเภอใหใชบังคับไดเฉพาะการประชุมคราวนั้น และใหนายอําเภอรายงานพฤติการณดังกลาว
นี้ไปยังผูวาราชการจังหวัด เพ่ือรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

 
มาตรา ๒๔  การประชุมคณะกรรมการฝายตาง ๆ ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการ

ประชุมคณะกรรมการกลางโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
รายได 

   
 

มาตรา ๒๕  ใหกระทรวงมหาดไทยและองคการบริหารสวนจังหวัดจัดสรรรายได
สําหรับการบริหารหมูบานตามพระราชบัญญัตินี้ ดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เงินอุดหนุนหรือเงินสงเสริมจากรัฐบาล 
(๒) ภาษีบํารุงทองที่ที่เก็บไดจากที่ดินในเขตหมูบาน 
(๓) เงินภาษีและคาธรรมเนียมใบอนุญาตตาง ๆ ตามที่จะมีกฎหมาย ระเบียบ 

มติคณะรัฐมนตรี และคําส่ัง จัดสรรให 
(๔) เงินอุดหนุนจากราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
(๕) เงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๖) เงินรายไดตามที่ผูวาราชการจังหวัดจัดสรรให 
(๗) รายไดอ่ืน ๆ 
การอุทิศเงินและทรัพยสินตาม (๕) ตองมอบแกองคการบริหารสวนจังหวัดโดย

กําหนดวัตถุประสงคใหชัดแจง 
การจัดสรรเงินภาษีบํารุงทองที่ที่เก็บไดจากที่ดินในเขตหมูบานตาม (๒) ระหวาง

หมูบาน ตําบล และจังหวัด ใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตามความจําเปนของแตละ
หมูบาน 

 
มาต ร า  ๒๖   ก า ร ใ ช จ า ย เ งิ น ข อ งหมู บ า น  ให เ ป น ไ ปต าม ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณและการคลังของหมูบานอาสาพัฒนาและปองกัน
ตนเอง ในระเบียบดังกลาวใหกําหนดเรื่องการจัดทําแผนและโครงการไวดวย 

 
มาตรา ๒๗  โครงการใชจายเงินของหมูบาน เมื่อนายอําเภออนุมัติแลว ใหนําเขา

ขอบัญญัติจังหวัดตามระเบียบและวิธีการงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด 
สภาจังหวัดจะเปลี่ยนแปลงโครงการใชจายเงินของหมูบานมิได 
 

หมวด ๖ 
การควบคุม 

   
 

มาตรา ๒๘  ใหนายอําเภอเปนผูควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
กลางใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการและมีอํานาจสั่งใหระงับการ
ดําเนินการใด ๆ ซึ่งเห็นวาเปนผลเสียหายแกทองที่หรือราชการ แตถาคณะกรรมการกลางไมเห็น
ดวยอาจอุทธรณไปยังผูวาราชการจังหวัดใหวินิจฉัยชี้ขาดได 

 
มาตรา ๒๙  คณะกรรมการกลางหรือคณะกรรมการฝายใดดําเนินการหรือมี

พฤติการณที่จะเปนการเสียหายแกทองที่หรือราชการ เมื่อไดทําการสอบสวนแลวปรากฏวาเปน
ความจริง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งยุบคณะกรรมการกลางหรือคณะกรรมการฝายนั้นได 

เมื่อผูวาราชการจังหวัดสั่งยุบคณะกรรมการกลางแลว ใหนายอําเภอดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการกลางผูทรงคุณวุฒิข้ึนแทนภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ ส่ังยุบ ระหวางที่
คณะกรรมการกลางถูกยุบ ใหนายอําเภอรับผิดชอบการปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการกลาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดสั่งยุบคณะกรรมการฝายใด ใหคณะกรรมการกลาง
เลือกประธานคณะกรรมการฝายนั้นโดยมิชักชา และใหประธานคณะกรรมการฝายดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลเขามารวมบริหารงานตามมาตรา ๑๗ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส.  โหตระกิตย 

รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวย
หมูบานอาสาพัฒนาที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน มีบทบัญญัติที่ไมรัดกุมและเหมาะสมกับสภาพและ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมายดังกลาว และมีกฎหมายวาดวย
การจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเองขึ้นโดยเฉพาะ เพ่ือใหมีการจัดตั้ง
หมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 


