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หน้า 1 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

บทนำ 

ความสำคัญและที่มา 

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้
ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติ ที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้
แพร่หลาย สามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9) ตั้งแต่เม่ือปี พ.ศ.2503 ที่ทรง
มีพระราชดำริให้อนุรักษ์ต้นยางนา และทรงให้รวบรวมพืชพันธุ์ไม้ของภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศมาปลูกไว้ใน
สวนจิตรลดา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสนอง
แนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระองค์ โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย 
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าธรรมชาติ การสำรวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การนำพันธุ์พืชที่รวบรวมมาดำเนินการเพาะปลูกและรักษาใน
พ้ืนที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจากการรุกรานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชโครงการ
ศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์พืชพรรณ การ
จัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผนและพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 30-50 ปี 
และกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไปให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญ เกิดความปิติ และสำนึกที่จะร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์พืชพรรณของ
ไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจำชาติสืบไป ซึ่งส่วนใหญ่พันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย 
สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับ “ปัจจัยสี่” อันเป็นพื้นฐานหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ จึงนับได้
ว่าพันธุ์ไม้เหล่านี้มีความผูกพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านานนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็
ตาม เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ประโยชน์ที่เคยได้รับจากพรรณพืชอาจแปรไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ความต้องการของสังคม และผู ้บริโภค การสำรวจค้นคว้าและวิจัยตามหลักวิทยาการสมัยใหม่เกี ่ยวกับ
พฤกษศาสตร์ ดังที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ จึง
สามารถทำให้คนไทยได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณหลายชนิด ซึ่งบางชนิดเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการ
นำไปใช้ประโยชน์แต่ขาดการดูแลรักษา จนปริมาณลดลงและเกือบสูญพันธุ์จากถิ่นกำเนิด พืชบางชนิดมีมาช้า
นาน แต่มิได้เป็นที่ล่วงรู้ถึงคุณประโยชน์ จนอาจถูกละเลยหรือถูกทำลายไปอย่างน่าเสียดาย 

  จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรสำรวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์
ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรมนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
บางเสาธง ได้ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และได้รับทราบการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 



 

หน้า 2 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

และแนวทางที่ตำบลบางเสาธง ขอเข้าร่วมสนองพระราชดำริการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งอยู่ใน
กลุ่มภารกิจที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” โดยนำกระแส
พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทำอย่างไรให้ชุมชนมาให้โรงเรียน 
โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช.....” การนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน 
ศาสนสถาน ในตำบลบางเสาธงเห็นพ้องต้องกันในการร่วมสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. โดยดำเนิน
กิจกรรมตามศักยภาพความพร้อม และเพ่ือจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลบางเสาธง” 
เพื ่อเป็นหลักฐานในการพึ่งตนเองสู ่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนตำบลบางเสาธงและ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต ทั ้งนี ้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมสนอง
พระราชดำริฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ลำดับสมาชิกหน่วยงานที่ 8 -6110602 (ตามความละเอียด
ปรากฏตามหนังสือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ที่ พว 0011(อพ.) 28545/2561 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 
2561) ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงมีภารกิจในการดูแล บำรุงรักษา และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 
  มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 
   (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 

  มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริหารสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้ 
   (24) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการ อพ.สธ. 
  2. เพื่อดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลบางเสาธง 
ได้แก่ งานปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น และสนับสนุนในการอนุรักษ์ และจัดทำฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น รวมทั้งกิจกรรมต่างๆตามท่ี อพ.สธ. กำหนด 

  3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

  4. เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลบางเสาธง” 

  5. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ชุมชน ประชาชน 
นักเรียน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น 



 

หน้า 3 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

ขอบเขตการดำเนินงาน 

  ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยประธานคณะกรรมการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ประกอบด้วย คณะทำงานต่างๆ 
ดังนี้ 
  1. คณะทำงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น มีหน้าที่หาพื้นที่ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ในการรักษาป่าธรรมชาติดั้งเดิม เพื่อรักษาทรัพยากรดั้งเดิม เช่น 
พืช สัตว์ จุลินทรีย์ ฯลฯ ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยจัดทำขอบเขตพื้นที่ ทำป้ายประกาศว่าเป็นพื้นที่
สนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. เสร็จแล้วทำการสำรวจในพื้นที่ว่ามีทรัพยากรอะไรบ้าง มีการจัดตั้ง
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า ซึ่งมีชาวบ้าน ชุมชน เพื่อดูแลรักษาพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

  2. คณะทำงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น มีหน้าที่สำรวจทรัพยากรพื้นที่ในตำบล  
บางเสาธง โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา การสร้างถนน การสร้างที่อยู่อาศัย เพ่ือทราบ
ว่ามีพรรณพืชทรัพยากรชีวภาพ และรวบรวมภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องกับพืช และทรัพยากรชีวภาพ 

  3. คณะทำงานกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น มีหน้าที่กำหนดพื้นที่ที่สามารถจะใช้ปลูก
ต้นไม้ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่า พ้ืนที่ที่จะปลูกรักษาพรรณพืชที่มีโอกาสสูญพันธุ์ เมื่อมีการปลูกรักษาแล้วมีการศึกษา
ติดตามการเจริญเติบโต 

  4. คณะทำงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น มีหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ 
ในท้องถิ่นที่มีโอกาสสูญพันธุ์ ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูบำรุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น และแจกจ่ายให้กับชุมชน
สร้างจุดขายท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
  5. คณะทำงานศูนย์ทรัพยากรท้องถิ่น มีหน้าที่บันทึกรวบรวมข้อมูลเพื่อลงในระบบคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งมีศูนย์ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จากคณะทำงานต่างๆ 

  6. คณะทำงานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ ่น เป็นคณะทำงานที่
สนับสนุนการดำเนินการฐานทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ซึ่งมีหน้าที่ดังนี้ 
   6.1 สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุร ักษ์พันธ ุกรรมพืช อพ.สธ. (งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) ได้แก่ ผู ้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนหรือผู้ช่วยฯ ฝ่ายวิชาการ เพ่ือร่วมในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
เพื่อการสำรวจทรัพยากรตำบลบางเสาธง และฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้และทราบว่าในท้องถิ่นมีทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่กำกับการใช้ทรัพยากรอย่างไร ทำให้นักเรียนมีโอกาส
เรียนรู้ สัมผัสจริง และเกิดทั้งวิทยาการ และปัญญาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ 
   6.2 สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ในการทำพิพิธภัณฑ์
พืช พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์วิทยาท้องถิ่น เป็นต้น 

   6.3 สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การอำนวยความสะดวกต่างๆคณะทำงานชุมชน 
ภาคเอกชน มูลนิธิ ชมรมต่างๆ 



 

หน้า 4 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

   6.4 สนับสนุนการวางแผนพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งในส่วนของพืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือคัดเลือกทรัพยากรท้องถิ่นที่มีศักยภาพนำไปวางแผนและพัฒนาต่อไป 

   การแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการฯ มีเป้าหมายสำคัญที่จะจัดตั ้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เป็นศูนย์ประสานงานในกิจกรรมต่างๆ และ
เป็นศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป 

   ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ทั้ง 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 

   ด้านที่ 1 ด้านการบริหารและการจัดการ 

   ด้านที่ 2 ด้านการดำเนินการ 

   ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงาน 

   ซึ่งรายละเอียดของรายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ปรากฏตามเนื้อหาในลำดับถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน้า 5 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

ความเป็นมา 

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้
ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติที่นำผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้
แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ท่ัวประเทศ 

  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เมื่อครั้งปี 
พ.ศ.2503 ที่ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ต้นยางนา และทรงให้รวบรวมพืชพันธุ์ไม้ของภาคต่างๆทั่วประเทศ
ปลูกไว้ในสวนจิตรลดา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้น
เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระองค์ โดยปรากฏในรูปแบบกิ จกรรมต่างๆ
ประกอบด้วย กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าธรรมชาติ การสำรวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้ม
ว่าใกล้สูญพันธุ์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การนำพันธุ์พืชที่รวบรวมเพาะปลูก และรักษา
ในพื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
โครงการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆ ให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการใช้พืชพรรณ การ
จัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผน และพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว 30-50 ปี 
และกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป 
ให้มีความเข้าใจตระหนักในความสำคัญเกิดความปิติ และสำนึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์พืชพรรณของไทย
ให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจำชาติสืบไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย
สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เกี่ยวกับ “ปัจจัยสี่” อันเป็นพื้นฐานหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ จึงนับได้
ว่าพันธุ์ไม้เหล่านี้มีความผูกพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านานนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็
ตามเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ประโยชน์ที่เคยได้รับจากพรรณพืชอาจแปรไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
ความต้องการของสังคม และผู้บริโภค การสำรวจค้นคว้า และวิจัยตามหลักวิทยาการสมัยใหม่เกี ่ยวกับ
พฤกษศาสตร์ ดังที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดำเนินการอยู่ในขณะนี้จึง
สามารถทำให้คนไทยได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณหลายชนิดซึ่งบางชนิดเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการ
นำมาใช้ประโยชน์แต่ขาดการดูแลรักษาจนปริมาณลดลงและเกือบสูญพันธุ์จากถิ่นกำเนิดพืชบางชนิดมีมาช้า
นานแต่มิได้เป็นที่ล่วงรู้ถึงคุณประโยชน์จนอาจถูกละเลยหรือถูกทำลายไปอย่างน่าเสียดาย 
 

  พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทให้คณะกรรมการ
อำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ผู้ร่วมสนองพระราชดำริ และผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทใน
การประชุมประจำปีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2540 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ว่า 

  “ข้าพเจ้ายินดีและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาประชุมกันพร้อมหน้าในวันนี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นี้ได้ดำเนินการมาเป็นเวลาถึง 5 ปีแล้วและคิดกันว่าจะทำต่อในช่วงที่สองอีก 
5 ปี และคิดมาใหม่ว ่าในขั ้นที ่สองนี ้จะทำในลักษณะไหน ที ่จริงในเบื ้องต้นนั ้นข้าพเจ้าก็มิได้เป็นนัก
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พฤกษศาสตร์หรือศึกษาทางนี้มาโดยตรง ถึงแม้ศึกษาตอนนี้ก็คงสายไปเสียแล้ว เพราะว่าขณะนี้ไม่สามารถจำ
ชื่อคน สัตว์ สิ่งของได้มากเท่าที่ควร แต่ว่าเหตุที่สนใจพืชพรรณและทรัพยากรของประเทศเรามานานแล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพืช เหตุผลที่ศึกษา เพราะถือว่าง่ายต่อการศึกษามากกว่าอย่างอื่น เวลาไปไหนทีมีคน
ตามกันเยอะแยะ ถ้าจะศึกษาสัตว์ สัตว์ก็วิ่งหนีหมด แต่พืชนั้นเขาอยู่ให้ศึกษาได้ พอศึกษาไปสักพักก็เกิดความ
สนใจว่า นอกจากทางกรมป่าไม้ซึ่งได้ติดต่อกันในครั้งแรกในเบื้องต้นเพราะว่าชอบไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ตาม
ป่าเขาดูว่าเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์อย่างไรและก็ได้ศึกษาเรื่องต้นไม้ต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้วนี้
ก็ยังเห็นว่ามีหน่วยงานทั้งหน่วยงานของรัฐของเอกชน ทั้งเป็นหน่วยงานราชการ เช่น กรมป่าไม้ กรมวิชาการ
เกษตร และกับทั้งที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของพืชศึกษาว่าพืชกี่ชนิดทั้งเรื่องของพืชชนิด
ต่างๆ เรื่องงานอนุกรมวิธาน อย่างนี้เป็นต้น ก็ศึกษากันหลายแห่งจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าน่าจะมีการรวบรวม
ว่าแต่ละสถาบันได้ทำงานในส่วนของตนอย่างไร เพื่อที่จะให้รวมกันว่าทั้งประเทศนั้นเรามีอะไรบ้าง ที่จริงแล้ว
งานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดนี้เป็นเรื่องที่ทำครอบคลุมก็อาจจะได้มาก ถ้าต่างคนต่างไม่รู้กันนั้นก็อาจจะเกิด
เป็นที่น่าเสียดายว่าจะไม่ได้ข้อมูลเต็มที่ จึงนึกถึงว่ าอยากจะทำฐานข้อมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใช้ในการ
ค้นคว้าได้ด้วยกัน ที่วังนี้ซี่งก็มีความรู้สึกว่า 1 ตารางกิโลเมตรของวังนี้ก็ใหญ่โตพอสมควร แต่ว่าที่จริงแล้วถ้าจะ
เอางานทุกสิ่งทุกอย่างมาสุมกัน ก็ย่อมจะไม่พอพ้ืนที่ไม่ได้ก็ต้องทำงานอะไรที่จะประหยัดที่ที่สุดในตอนนั้นก็เลย
คิดว่าทำฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้การเรียกชื่อพืชที่ทุกคนจะเข้าถึงได้จึงพัฒนาจากจุดนั้นมาเป็นงาน
ต่างๆ ที่ ดร.พิศิษฐ์ ได้กล่าวถึงเม่ือสักครู่นี้ออกไปหลายๆอย่าง ซึ่งงานที่กล่าวถึงนี้ก็เป็นงานที่หน่วยงานราชการ
ต่างๆ ได้ทำมาแล้วเป็นจำนวนมากและหลังจากโครงการฯ นี้ก็มีการตั้งขึ้นใหม่ เพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่าถ้ามีการ
ได้ประชุมกันพร้อมกันอย่างนี้ จะได้มาตกลงกันแน่นอนว่าใครทำอะไรและในส่วนที่เหลือกัน ถ้าซ้ำกันโดยไม่
จำเป็นก็อาจจะตกลงกันได้ว่าแบ่งกันว่าอันนี้งานนี้ใครจะทำ หรืองานที่โครงการทางด้านสำนักพระราชวังเคย
ทำอยู่ แต่ว่าเมื่อมีหน่วยงานที่มีชื่อของหน่วยงานที่ควรรับผิดชอบโดยตรงรับไปทำแล้วทางสำนักพระราชวังก็
คิดว่าน่าจะตัดได้ในส่วนนั้นและก็หันมาทำงานทางด้านการประสานงานหรือความร่วมมืออย่างนี้เป็นต้น ซึ่ง
เข้าใจว่าเป็นการสมสมัยในปัจจุบันซึ่งประเทศค่อนข้างจะฝืดเคือง เพราะฉะนั้นทำงานอะไรถึงแม้จะเป็นงานที่ดี
ถ้าตกลงกันได้แล้วก็จะเป็นการประหยัดพลังคนหรือพลังเงินงบประมาณ ที่ว่าให้ในส่วนนี้แล้วก็จะได้จำเป็นจะ
ไม่ต้องให้ในหน่วยงานอื่น หรือถ้าให้หน่วยงานอื่นก็ต้องให้ทำไป และงานนี้เราอาจจะต้องมานั่งพิจารณาคิดดูว่า
จะทำงานได้โดยประหยัดอย่างไร บางส่วนที่อาจจะยังไม่จำเป็นในขั้นนี้หรือว่าทำได้ไม่ต้องเน้นเรื ่องความ
หรูหราหรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะที่ใช้จริงๆและก็ประหยัดไปได้เป็นบางส่วนก็ดี...” 
 

หลักการเหตุผลและแนวคิดโครงการ 

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ตั้งแต่ปี 2503 ทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ทรงดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ใน
ปี 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณ
ของประเทศและดำเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ โดยได้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
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เนื่องมาจากพระราชดำริฯ และจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ตั้งแต่ปี 
2536 เป็นต้นมา 

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) ปัจจุบันมีการดำเนินงานใน 
8 กิจกรรม โดยแบ่งตามกรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ ได้แก่ 

  1) กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

   กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

   กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

   กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
  2) กรอบการใช้ประโยชน์ 
   กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

   กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

   กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
  3) กรอบการสร้างจิตสำนึก 

   กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

   กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

  แนวทางการดำเนินงานโครงการ 

  ในปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ได้วางกรอบการดำเนินงาน
โครงการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ ่งมีการดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงานทั้ง 3 กรอบ ใน  
4 กิจกรรม ดังนี้ 
  1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมการปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 

  2. กรอบการใช้ประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุ์พืช 

  3. กรอบการสร้างจิตสำนึก ได้แก่ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

โดยเน้นการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน ประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าร่วมดำเนินงานเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรม 
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ชุมชน
- จัดเก็บข้อมูลพันธุ์พืช / ภูมิปัญญาในชุมชน
- ร่วมอนุรักษ์ / ใช้ประโยชน์พันธุ์พืช / ภูมิปัญญา

โรงเรียน
- ร่วมจัดท าข้อมูลพันธุ์พชื / ภูมิปัญญาในชุมชน
- ศึกษาพันธุ์พืช / ภูมิปัญญาในชุมชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สนับสนุนการด าเนินงาน
- ร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ส านักงานเกษตรจังหวัด
- จัดท าเวทีชุมชน
- ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พชื / ภูมิปัญญาในชุมชน

ศูนย์ปฏิบัติการ
- รวบรวมพันธุ์พืชโดยการปลูกรักษา
- ท าฐานข้อมูลพันธุ์พืชในพื้นที่ป่าปกปัก
- ผลิตขยายพันธุ์พืชสนับสนุนชุมชน
- ร่วมด าเนินกิจกรรมเวทีชุมชน

อนุรักษ์ / ใช้ประโยชน์พันธุ์พืช / ภูมิปัญญาในชุมชน 
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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มีเป้าหมาย แนวทาง และมาตรการกรอบ
การดำเนินงานและกิจกรรม ดังนี้ 
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงานสนับสนุน ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

  เป็นกิจกรรมที่มีแนวปฏิบัติให้มีพื้นที่ปกปักพื้นที่ป่าธรรมชาติ ให้มีกระจายอยู่ทั่วประเทศในทุก
เขตพรรณพฤกษชาติ ดำเนินงานนอกพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พืชดำเนินการในพื้นที่ป่าธรรมชาติของส่วนราชการ ศูนย์วิจัย สถานีทดลอง สถาบันการศึกษา พื ้นที ่ที่
ประชาชนร่วมกันรักษา จากนั้นมีการสำรวจขึ้นทะเบียนทำรหัสประจำต้นไม้ และทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ เช่น 
สัตว์และจุลินทรีย์ ก็จะรักษาพันธุกรรมดั้งเดิมซึ่งจะทำการศึกษาและนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปเมื่อมีความพร้อม 

 แนวทางการดำเนินกิจกรรม 

  1.1 การสำรวจ ทำรหัสประจำต้นไม้ ทำรหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชนที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ 
เช่น ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนตำบลบางเสาธง โรงเรียนในพ้ืนที่ตำบลบางเสาธง เป็นต้น 

  1.2 การสำรวจ ทำรหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ นอกเหนือจากพันธุกรรม
พืช เช่น สัตว์ จุลินทรีย์ ตลอดจนทรัพยากรกายภาพต่างๆ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางเสาธง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชนที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ 
  1.3 การสำรวจเก็บข้อม ูลภ ูม ิป ัญญาท้องถิ ่น ว ัฒนธรรมต่างๆที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.4 สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในระดับหมู่บ้าน 

  1.5 สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและศึกษาด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

  เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ในพ้ืนที่ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงหรือสูญสิ้นจากการพัฒนา เช่น จากการทำอ่างเก็บน้ำ ทำถนนเปลี่ยนแปลงจาก
ป่าธรรมชาติเป็นพื้นที่เกษตรกรรม การจัดทำบ้านจัดสรร ฯลฯ ซึ่งทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะพันธุกรรมพืชใน
พื้นที่เหล่านั้นจะสูญไป การนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ออกสำรวจเก็บรวบรวม ในรูปเมล็ด กิ่ง ต้น เป็น
การดำเนินการนอกพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในเขต
พรรณพฤกษชาต ิ

 แนวทางการดำเนินกิจกรรม 

  2.1 การสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง เก็บรวบรวมพันธุกรรมของทรัพยากรธรรมชาติ (กายภาพ
และชีวภาพ) ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่เป้าหมาย จำนวน 17 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบางเสาธง หรือพ้ืนที่ที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา เช่น พื้นที่สร้างถนน หรือขยายทางหลวง หรือเส้นทางต่างๆ พื้นที่สร้างสาย
ไฟฟ้าแรงสูง และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม 

  2.2 การเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ ตำบลบาง
เสาธง เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 

หน้า 10 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

  2.3 การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ตัวอย่างในพืช มีการเก็บในรูปเมล็ด ต้นพืชมีชีวิต ชิ้นส่วนพืชที่
มีชีวิตและสำหรับทรัพยากรอ่ืนๆ สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษาได้ เช่น ตัวอย่างของสัตว์ จุลินทรีย์ หิน ดิน น้ำ 
ฯลฯ 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

  เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการนำพันธุกรรมไป
เพาะปลูกในพื้นที่ท่ีปลอดภัย ในพ้ืนที่เพาะพันธุ์กล้าไม้ พืชสมุนไพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง 

 แนวทางการดำเนินกิจกรรม 

  3.1 ดำเนินการเพาะพันธุ์กล้าไม้ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์กล้าไม้ที่หายาก และ
พันธุ์กล้าไม้ที่เป็นสมุนไพรไทยที่มีอยู่ตามหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบางเสาธงและตำบลใกล้เคียงเพื่อนำมา
ดำเนินการกระจายพันธุ์ต่อไป 

  3.2 การเก็บรักษาท้ังในรูปของเมล็ด เพาะเลี้ยง ต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก 

  3.3 การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่างๆ 

  3.4 การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ การปลูกพืชในสถานศึกษา การปลูกพืชในสวนสาธารณะต่างๆ 
โดยมีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 

  3.5 งานขยายพันธุ์พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทำแผนที่ต้น
พันธุกรรมและทำพิกัดต้นพันธุกรรม 
 

2. กรอบการใช้ประโยชน์ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงานสนับสนุน ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

  เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช และทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ ที่สำรวจเก็บ
รวบรวมและปลูกรักษาไว้ โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง การปลูกเลี ้ยงตาม
ธรรมชาติ 
 แนวทางการดำเนินกิจกรรม 

  4.1 การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น ตัวอย่างดิน คุณสมบัติน้ำ จากแหล่งกำเนิดพันธุกรรมดั้งเดิม
ของพืชนั้นๆ 

  4.2 การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุกรรมของพันธุกรรมพืชที่
คัดเลือกมาศึกษา เป็นต้น 

  4.3 การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสาระสำคัญในพันธุกรรมพืช กลิ่น สารที่มีฤทธิ์
ต่างๆ ของพันธุกรรมพืชเป้าหมาย 

  4.4 การศึกษาการขยายพันธุ์ด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติ และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 

  5.5 การศึกษาด้านการปลูก (พันธุกรรมพืช) เลี้ยง (ทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ) ให้ ได้ผลผลิตตามที่
ต้องการการศึกษาเขตกรรมของพันธุกรรมพืชที่ต้องการ 
 
 
 



 

หน้า 11 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

  เป็นการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สวนจิตรลดา บันทึกข้อมูลของการสำรวจเก็บ
รวบรวมการศึกษาประเมิน การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้ง งานจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง 
นอกจากนั้นยังรวมถึงฐานข้อมูลทรัพยากรอื่นๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่น ฐานข้อมูลของสัตว์ และ
จุลินทรีย์ การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ข้อมูลต่างๆ จากการทำงานในกิจกรรมที่ 1 - 4 โดยทำการ
บันทึกลงในฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชของประเทศและให้มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถสื่อกัน
ได้ทั่วประเทศ โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. นำไปสู่การ
วางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรต่างๆ 

 แนวทางการดำเนินกิจกรรม 

  5.1 จัดทำโปรแกรมสำหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากร เช่น การจัดฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
ด้านการสำรวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์ 
  5.2 นำข้อมูลของตัวอย่างพืชที่เก็บรวบรวมไว้ เข้าเก็บไว่ในฐานข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบางเสาธง 

  5.3 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ข้อมูลการปลูกรักษา ข้อมูลการใช้
ประโยชน์ ข้อมูลพันธุ์ไม้จากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูล ของศูนย์การ
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบางเสาธง เพื่อการประเมินคุณค่าพันธุกรรมและนำไปสู่การ
วางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรอ่ืนๆ 

 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 

  เป็นกิจกรรมที่นำข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช/ทรัพยากร ที่ได้จากการศึกษาประเมิน  
การสำรวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่มีนำมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
เพ่ือให้มีพันธุ์ตามความต้องการในอนาคต โดยเป็นการวางแผนระยะยาว 30 - 50 ปี สำหรับพันธุ์พืชลักษณะ
ต่างๆ 

 แนวทางการดำเนินกิจกรรม 

  6.1 คัดเลือกพันธุ์พืชที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าควรมีการวางแผนพัฒนาพันธุ์เพื่อการใช้  
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

  6.2 ดำเนินการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการพัฒนาพันธุ์พืชที่คัดเลือกแล้ว เพื่อสมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดนั้นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

  6.3 ประสานงานเพื่อหน่วยงานที่มีความในการพัฒนาพันธุ์พืชดำเนินการพัฒนาพันธุ์พืช และ
นำออกไปสู่ประชาชน และอาจนำไปปลูกเพ่ือเป็นการค้าต่อไป 

  6.4 ดำเนินการจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชใหม่ที่ได้มาจากการพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 12 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

3. กรอบการสร้างจิตสำนึก โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงานสนับสนุน ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

  เป็นกิจกรรมที่จะสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน บุคคลทั่วไปให้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของ
พันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการ การ
อนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการกับเยาวชน โดยการ
ฝึกอบรมให้เห็นประโยชน์ความงดงาม เกิดความปิติที่จะทำการอนุรักษ์ ในกิจกรรมนี้มี “งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน” เป็นสื่อ โดยการดำเนินงานให้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นที่รวบรวมพรรณไม้ที่มีชีวิตมีที่เก็บ
พรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีห้องสมุดสำหรับค้นคว้า มีการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งให้โรงเรียนเป็นที่รวบรวม
พรรณไม้ท้องถิ่นหายาก ใกล้สูญพันธุ์ และเป็นที่รวมภูมิปัญญาท้องถิ่น งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของ
โรงเรียนที่สนองพระราชดำริฯ จะเป็นส่วนหนึ่งของ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
 แนวทางการดำเนินกิจกรรม 

  7.1 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเร ียน ดำเนินงานโดยโรงเร ียนซึ ่งสมัครเป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  7.2 การฝึกเรียนรู้ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางเสาธงและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นไปรูปทุนสนับสนุน หรือดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. โดยอยู่ ใน
กรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้าศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่างๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
ให้คำแนะนำและให้แนวทางการศึกษา ได้แก่ ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากร 
อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่
เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป 
 แนวทางการดำเนินกิจกรรม 

  8.1 สนับสนุนเงินทุนให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 

  8.2 ดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งาน ที่สนับสนุนกิจกรรมที่ 1 - 7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
  8.3 ดำเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่างๆ 

เพ่ือสนับสนุนในกิจกรรมที ่1 - 7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
  8.4 การทำหนังสือ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ (ได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.) ที่
สนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. 
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สภาพทั่วไป และข้อมลูพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง 
 

1. ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้งตำบลบางเสาธง 

  ประวัติความเป็นมา 
  ตำบลบางเสาธงมีลักษณะพื้นที่ผสมผสานระหว่างเขตอุตสาหกรรม โรงงาน ชุมชน

ขนาดใหญ่กับพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม ซึ่งมีพ้ืนที่กว้างสามารถที่จะพัฒนาและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ได้อีกมากในภาคเกษตรกรรม  

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ จัดตั้ง
ขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่มที่ 112 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
2 มีนาคม พุทธศักราช 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างศูนย์กลางการบริหารการจัดการพ้ืนที่ให้พร้อมด้วย
สาธารณูปโภคท่ีสำคัญ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน 

  ที่ตั้งและอาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่เลขที่  

๑๐๑ หมู่ที่ ๗  ถนนเทพรัตน กม.๒๖ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๔ บางนา-ตราด ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางเสาธงประมาณ ๕๐ เมตร เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงมีพื ้นที ่ทั ้งหมด 56.11 ตารางกิโลเมตร หรือ 35,068 ไร่ 
ประกอบด้วย 17 หมู ่บ้าน มีประชากรทั ้งหมด 31,449 คน  25,215  ครัวเรือน และประชากรแฝง
ประมาณ 50,000 – 100,000 คน โดยพื้นที่พาณิชยกรรม 13,750 ไร่ และพื้นที่เกษตรกรรม 12,600 
ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจำนวนประชากร  
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน 8,300 คน และอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 20,000 
คน 
 -  อาณาเขต เขตการปกครอง มีพื้นท่ี  ๓๕,๐๖๘.๗๕  ไร่ หรือ  ๕๖.๑๑ ตร.กม. 
 -  เขตการปกครอง 
     อาณาเขตทางทิศเหนือ       ติดต่อกับ เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 
  อาณาเขตทางทิศใต้       ติดต่อกับ อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 

อาณาเขตทางทิศตะวันออก     ติดต่อกับ อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
  อาณาเขตทางทิศตะวันตก       ติดต่อกับ ตำบลศีรษะจรเข้น้อย และตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ 

      จังหวัดสมุทรปราการ       
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             -  แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง 
           (แผนที่มาตราส่วนมาตรฐาน เพื่อแสดงสถานที่สำคัญ เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำและอาณาเขตติดต่อ) 
 

 

 1.2 ประชากร 
 -  จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  25,215  หลังคาเรือน 
 -  มีประชากรทั้งหมด    31,449    คน  แบ่งเป็น 

          ชาย  15,339  คน                        หญิง  16,110  คน 
เด็ก  (ทารก – ๖  ปี)      1,187  คน  เด็ก  (ทารก – ๖  ปี)      1,021  คน 
เด็กโต  (๗ – ๑๒  ปี)      1,168  คน      เด็กโต  (๗ – ๑๒  ปี)      1,122  คน 
วัยรุ่น  (๑๓ – ๑๗  ปี)         941  คน  วัยรุ่น  (๑๓ – ๑๗  ปี)         952  คน 
ผู้ใหญ ่ (๑๘ – 60 ปี)    10,403  คน  ผู้ใหญ ่ (๑๘ – 60  ปี)    11,053  คน 
คนชรา  (๖๐ ปีขึ้นไป)      1,640  คน  คนชรา  (๖๐ ปีขึ้นไป)      1,959  คน 
มากกว่า ๑๐๐ ปี              0  คน           มากกว่า ๑๐๐ ปี              2  คน 
 - จำนวนประชากรแฝง  7๐,๐๐๐  คน 
 - จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพลภาพหรือป่วยเรื้อรังในเขตพ้ืนที่  411  คน 
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 - ความหนาแน่นของประชากร  560  คน/ตร.กม. 
 - อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร  ตั้งแต่ปี  ๒๕60 – ๒๕61       ร้อยละ    0.52 
 - อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร  ตั้งแต่ปี  ๒๕61 – ๒๕62       ร้อยละ    1.68 
 - อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร  ตั้งแต่ปี  ๒๕62 – ๒๕63       รอ้ยละ    1.07 
 1.3 ลักษณะอาชีพของประชากร 
  - จำนวนประชากรในเขตประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ   8,300  คน 
  - จำนวนประชากรในเขตประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ  2๐,๐๐๐  คน 
  -  สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ    ๑   แห่ง  
   (หลวงพ่อขาว วัดเสาธงกลาง) 
 1.4 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   การคมนาคม  การจราจร 
     - ถนนหลัก     49    สาย  - ถนนในซอย   38  สาย 
   ประเภทของถนน 

   - ถนนลูกรัง     3    สาย   - ถนนลาดยาง    13    สาย 
   - ถนนคอนกรีต    63    สาย  - อ่ืน ๆ ถนนหินคลุก   8    สาย 
  ประเภทสะพาน 
   - สะพาน   52   แห่ง   
    สะพานคอนกรีต    -    แห่ง 
    สะพานไม ้   17    แห่ง 
   - สะพานลอยคนข้ามถนน     2     แห่ง 
  มีการจัดการขนส่งมวลชน  ได้แก่ 
  รถโดยสาร   
  รถไฟ 
  เครื่องบิน 
  เรือ 

 โทรคมนาคม  ได้แก่ 
     โทรศัพท์      อินเตอร์เน็ต 

 การสื่อสาร  

 - โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่          -      เลขหมาย 
 - โทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่            -      ชุมสาย 
 - จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพ้ืนที่           -      ชุมสาย 
 - ที่ทำการไปรษณีย์  1   พ้ืนที ่
 - สถานีวิทยุกระจายเสียง (ชุมชน)    -    สถานี     
 - สถานีวิทยุโทรทัศน์    -    สถานี 
 - สื่อมวลชนในพื้นท่ี/หนังสือพิมพ์    -    ฉบับ 
 - ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นท่ี   -     แห่ง 
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 - ให้บริการครอบคลุมร้อยละ    -    ของพ้ืนที่ 
 - หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่     -     แห่ง 
 การประปา 
  - จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประปา     20,997     ครัวเรือน 
  - หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา      1     หน่วยงาน 
  - น้ำประปาที่ผลิต -     ลบ.ม/วัน 
  - น้ำประปาที่ใช้   -     ลบ.ม/วัน 
  - แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา -     แห่ง      

 - แหล่งน้ำดิบสำรอง                      -     แห่ง 

 ไฟฟ้า 
  - จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า      23,398     ครัวเรือน 
  - พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า  ร้อยละ          10๐     ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
  - ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง)   จำนวน   21,450   จุด   

     ครอบคลุมถนน    60    สาย 

ลักษณะการใช้ท่ีดิน 

  - พ้ืนที่พักอาศัย    8,172 ไร่ 
  - พ้ืนที่พาณิชยกรรม    2,991    ไร ่
  - พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ    4๐     ไร ่
  - สวนสาธารณะ/นันทนาการ     12     ไร ่
  - พ้ืนที่เกษตรกรรม        19,971.89    ไร่ 
  - พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา              21    ไร่ 
  - พ้ืนที่อุตสาหกรรม                 7,404    ไร่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.5 ด้านเศรษฐกิจ 
   - รายได้/ประชากร รายได้เฉลี่ยของประชากร         150,000     บาท/คน/ปี 
   - เกษตรกรรม                                                  2,159      ครัวเรือน 
                  มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร                     430,000,000     บาท 
  การพาณิชยกรรมและบริการ 
  - สถานีบริการน้ำมัน         3     แห่ง 
  - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า    2    แห่ง 
  - ตลาดสด        7     แห่ง 
  - ร้านค้าทั่วไป               159  แห่ง 

 สถานประกอบเทศพาณิชย์ 
  - สถานธนานุบาล  -     แห่ง 
  - ท่าเทียบเรือ      -     แห่ง 
  - โรงฆ่าสัตว์      2     แห่ง 
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 สถานประกอบการด้านการบริการ 
  - โรงแรม     3     แห่ง 
  - ธนาคาร     4     แห่ง 
  - โรงภาพยนตร์     -     แห่ง 
  - สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข     179  แห่ง 

 การอุตสาหกรรม 
  - ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่น  ๓  ประเภท  
   (ขนาดใหญ่, ขนาดกลาง, ขนาดเล็ก ) 
  - โรงงาน      จำนวน      448      แห่ง 
  - จำนวนแรงงาน จำนวน    50,000   คน 
 การท่องเที่ยว 
  - จำนวนแหล่งท่องเที่ยว     -      แห่ง 
  - จำนวนนักท่องเที่ยว     -      แห่ง 
  - รายได้จากการท่องเที่ยว       -      บาท/ปี 
  - ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว   -      บาท/ปี 
 การปศุสัตว์ 
  - พ้ืนที่ปศุสัตว์                      5      ตร.กม. 
  - จำนวนครัวเรือนในภาคการปศุสัตว์            135      ครัวเรือน 
  - ผลผลิตทางการปศุสัตว์                    3      ประเภท   
  - มูลค่าผลผลิตทางการปศุสัตว์         5,500,000       บาท/ปี 
 1.6 ด้านสังคม 
   - ชุมชน  จำนวน    -    แห่ง 
   - จำนวนหมู่บ้าน     17    แห่ง 
   - จำนวนประชากรในชุมชน    31,449   คน 
  ศาสนา 
  - ผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ     ๙๗.0๐    ของจำนวนประชากรทั้งหมด 
  - วัด     จำนวน   ๔  แห่ง   (วัดเสาธงนอก,วัดเสาธงกลาง,วัดศิริเสาธง,วัดบัวโรย) 
  - ผู้นับถือศาสนาอิสลาม   ร้อยละ      ๒.๕    ของจำนวนประชากรทั้งหมด 
  - มัสยิด  จำนวน   ๑   แห่ง   (มัสยิดสุเหร่าบ้านไร่ หมู่ที่ ๒) 
  - ผู้นับถือศาสนาคริสต์  ร้อยละ      ๐.๕    ของจำนวนประชากรทั้งหมด 

  - โบสถ์  จำนวน    ๑   แห่ง   โบสถ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)  
 - ผู้นับถือศาสนาอ่ืนๆ  ร้อยละ      -     ของจำนวนประชากรทั้งหมด 
 - ผู้ที่ไมน่ับถือศาสนาใดเลย ร้อยละ      -     ของจำนวนประชากรทั้งหมด 
วัฒนธรรม 
 - ประเพณีท้องถิ่นท่ีสำคัญ  (เรียงตามลำดับความสำคัญมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด) 
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 ประเพณีสำคัญ 
  1. ประเพณีปิดทองหลวงพ่อเสือ  วัดเสาธงนอก เดือนมกราคม   
      นมัสการและปิดทององค์หลวงพ่อเสือ  การแสดงมหรสพ 
  2. ประเพณีปิดทองหลวงพ่อขาว วัดเสาธงกลาง เดือนมกราคม 
                           นมัสการและปิดทององค์หลวงพ่อขาวประจำปี การแสดงมหรสพ  
  3. ประเพณีหลวงพ่อเพชร วัดบัวโรย เดือนมกราคม 
                           นมัสการและปิดทององค์หลวงเพชร การแสดงมหรสพ 
  4. ประเพณีสงกรานต์  เดือนเมษายน 
                         ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 
  6. ประเพณีลอยกระทง  เดือนพฤศจิกายน 
                          จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง วัดบัวโรย วัดเสาธงกลาง  
 การศึกษา 
 

สังกัด ท้องถิ่น 

สนง.เขตพื้นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
สมุทรปราการ 

เขต 1 

สนง.เขตพื้นที่
การศึกษา 

ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

สนง.เขตพื้นที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา
สมุทรปราการ      

เขต 6 

สนง.อาชีวศึกษา 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 
รวม 

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน - - -  -  - 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 - -  -  5 
ระดับก่อนประถมศึกษา       
๑)  จำนวนโรงเรียน   6 โรงเรียน   6 
๒)  จำนวนห้องเรียน   14 ห้อง   14 
๓)  จำนวนนักเรียน   298 คน   298 
๔)  จำนวนครู  อาจารย์   13 คน   13 
ระดับประถมศึกษา       
๑)  จำนวนโรงเรียน   6 โรงเรียน   6 
๒)  จำนวนห้องเรียน   42 ห้อง   42 
๓)  จำนวนนักเรียน   1,286 คน   1,286 
๔)  จำนวนครู  อาจารย์   57 คน   57 
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ระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตบางนา) ข้อมูล 1 ตุลาคม 2563 
 กีฬา  นันทนาการ/พักผ่อน 

  - สนามกีฬาเอนกประสงค์   จำนวน  17 แห่ง  
  - สนามฟุตบอล    จำนวน   -   แห่ง 
  - สนามบาสเกตบอล   จำนวน   1  แห่ง 
  - สนามตะกร้อ    จำนวน   2  แห่ง 
  - สระว่ายน้ำ    จำนวน   1  แห่ง 
  - ห้องสมุดประชาชน   จำนวน   8  แห่ง 
  - สนามเด็กเล่น    จำนวน  23 แห่ง 
  - สวนสาธารณะ    จำนวน   -   แห่ง  
  - อ่ืน ๆ  (ลานเอนกประสงค์)  จำนวน  27 แห่ง 

 สาธารณสุข 

  โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ (ถ้ามี) สังกัด            - 

  - เป็นของท้องถิ่น  จำนวน    -    แห่ง   เตียงคนไข้  จำนวน    -    เตียง 

   - เป็นของเอกชน   จำนวน    -    แห่ง   เตียงคนไข้  จำนวน    -    เตียง 
   - เป็นของรัฐบาล   จำนวน    1    แห่ง   เตียงคนไข้  จำนวน   30  เตยีง 
   - ศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน    2    แห่ง 
   - คลินิกเอกชน     จำนวน    6    แห่ง 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน     2     แห่ง  
         * โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกัลปพฤกษ์ หมู่ที่ 2 

* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงกลาง หมู่ที่ 9 

สังกัด ท้องถิ่น 

สนง.เขตพื้นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
สมุทรปราการ 

เขต 1 

สนง.เขตพื้นที่
การศึกษา 

ประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 

สนง.เขตพื้นที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา
สมุทรปราการ      

เขต 6 

สนง.อาชีวศึกษา  
จังหวัดสมุทรปราการ 

 
รวม 

ระดับมัธยมศึกษา       
๑)  จำนวนโรงเรียน       
๒)  จำนวนห้องเรียน       
๓)  จำนวนนักเรียน       
๔)  จำนวนครู  อาจารย์       
ระดับอาชีวศึกษา  - - - - -  
๑)  จำนวนโรงเรียน       
๒)  จำนวนห้องเรียน       
๓)  จำนวนนักเรียน       
๔)  จำนวนครู  อาจารย์       
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* โรงพยาบาลบางเสาธง หมู่ที่ 12 
 * หน่วยบริการปฐมภูมิบางเสาธง หมู่ที่ 12 
  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง  ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ 
    - แพทย์   จำนวน      5 คน 
    - พยาบาล   จำนวน    36     คน 
    - ทันตแพทย์   จำนวน     3   คน 
    - เภสัชกร   จำนวน     3  คน 
    - เจ้าพนักงานส่งเสริมสาธารณสุข จำนวน 0 คน 
    - เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข   จำนวน   4 คน  
    - นักวิชาการสาธารณสุข     จำนวน    17 คน 
    - เจ้าพนักงานสุขาภิบาล   จำนวน     2 คน 
    - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน     2     คน 
    - อสม.     จำนวน   186  คน 

   ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด  (จำนวนคนต่อปี) 
   - ท้องถิ่น      -        คน ผู้ป่วยใน    -    คน ผู้ป่วยนอก        -         คน 
   - เอกชน       -        คน ผู้ป่วยใน    -    คน ผู้ป่วยนอก        -         คน 
   - รัฐบาล   14,269   คน ผู้ป่วยใน  874 คน ผู้ป่วยนอก    13,395   คน 
   - ศูนย์บริการสาธารณสุข  9,781  คน 
  สาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
    - อุบัติเหตุ 1,700 ราย/ปี คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น 728,209 บาท 
    - สาเหตุอ่ืน 10,415 ราย/ป ีคิดเป็นงบประมาณในการรักษาท้ังสิ้น 4,813,239 บาท 
    -  ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการ 
   สาธารณสุข 5 อันดับแรก 
     1.  โรคระบบไหลเวียนโลหิต 3,478 คน 
      2.  โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึ่ม 3,067 คน 
     3.  โรคระบบทางเดินหายใจ 2,282 คน 
     4.  โรคระบบการย่อยอาหารและโรคช่องปาก 1,502 คน 
     5.  โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 524 คน 
  คุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (จากสถิตใินรอบปีที่ผ่านมา ปี 2563) 
        จำนวนผู้เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุจากรถยนต์  จำนวน   6   คน 
   - ความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ทำและจากภัยธรรมชาติ  จำนวน   -   บาท 
   - จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์และประชาชน  จำนวน   42   คด ี
   - จำนวนคดีเสียชีวิต  ร่างกาย  และเพศ  จำนวน   30   คด ี
   - จำนวนอุบัติเหตุจากรถยนต์  จำนวน   345  ครั้ง 
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 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  สถิติเพลิงไหม้ในในรอบปี  (๑ ม.ค.  - ๓๑ ธ.ค. ) จำนวน 86 ครั้ง     
    -  ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมา 
    -  คิดเป็นผู้เสียชีวิต   -   คน 
    -  บาดเจ็บ   -   คน 
    -  ทรัพย์สินมูลค่า  -  บาท 

  รถยนต์ดับเพลิง   จำนวน    4    คัน   
    -  คันที่ 1 จุน้ำได ้10,000 ลิตร ซื้อเม่ือ พ.ศ.2546 ราคา  3,490,000  บาท 
    -  คันที่ 2 จุน้ำได ้12,000 ลิตร ซื้อเม่ือ พ.ศ.2552 ราคา  6,685,000  บาท 
    -  คันที่ 3 จุน้ำได้ 4,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2557 ราคา  5,477,000  บาท 
    -  คันที่ 4 จุน้ำได ้16,000 ลิตร ซื้อเมื่อ พ.ศ.2559 ราคา  8,470,000  บาท 
  รถบรรทุกน้ำ      จำนวน    -    คัน 

  รถกู้ภัยดับเพลิง      จำนวน    -    คัน 
  รถกระเช้า       จำนวน    1    คัน 

  -  คันที่ 1 จุน้ำได ้5,000 ลิตร ซื้อเม่ือ พ.ศ.2556 ราคา  39,000,000  บาท 
  รถบันได       จำนวน    -     คัน 
  เรือยนต์ดับเพลิง      จำนวน    -     ลำ 
  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    จำนวน    1    เครื่อง 
  เครื่องดับเพลิงพญานาค     จำนวน     -    เครื่อง 
  พนักงานดับเพลิง      จำนวน   15   คน 
  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จำนวน   78   คน 
  การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา   จำนวน    2    ครั้ง 
  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  อุณหภูมิสูงสุด    ๔๐  องศาเซลเซียส  :   ต่ำสุด   18  องศาเซลเซียส 
  -    อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน  มี.ค. – มิ.ย.  =   ๔๐  องศาเซลเซียส 
  -    อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน  ก.ค. – ต.ค.  =   ๓๕  องศาเซลเซียส 
  -    อุณหภูมิเฉลี่ยต่อเดือน  พ.ย. – ก.พ.  =   ๒๓  องศาเซลเซียส 

  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  สูงสุด  พ.ศ.  ๒๕54 
       ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  ต่ำสุด  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 แหล่งน้ำ 
  หนอง  บึง  จำนวน    1    แห่ง  ได้แก่  1. หนองอ้ายขอน 
  คลอง  ลำธาร  ห้วย  จำนวน    5๐  แห่ง  ได้แก่ 

1. คลองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 1,15,16,17  2. คลองสี่ศอก หมู่ที่ 1,15        
 3. คลองมหาชื้น หมู่ที่ 1,16   4. คลองสกัด 25 หมู่ที่ 1    
 5. คลองสกัด 50 หมู่ที่ 15,16,17       6. คลองสกัด 75 หมู่ที่ 16 
 7. คลองหัวเกลือ หมู่ที่ 2,17   8. คลองควาย หมู่ที่ 2 
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9. คลองบางคำราม หมู่ที่ 3,4   10. คลองปั้นหยา หมู่ที่ 2,17   
 11. คลองสำโรง หมู่ที่ 1,2,3,4,6,17    12. คลองศีรษะจรเข้น้อย (คลองทับยาว) หมู่ที่ 13,14  

13. คลองลำรางหางพดั หมู่ที่ 13   14. คลองอ้อมไร ่ หมู่ที่ 2,5   
 15. คลองอ้อมแก้ว หมู่ที่ 2       16. คลองทับทอง หมู่ที่ 2  
 17. คลองลำรางพระกระสนั หมู่ที่ 5,6   18. คลองบางเซาลา่ง หมู่ที่ 2,4     
 19. คลองบางเซาบน หมู่ที่ 7,8,9,10,12  20. คลองบางกระเทียมลา่ง 4,6  
 21. คลองบางกระเทียม 1 (คลองตรง) หมู่ที่ 4,7 22. คลองลัดบางกระเทียม 2 (เชื่อม) หมู่ที่ 4,6,7  
 23. คลองบางกระเทียมบน หมู่ที่ 4,7,8,9,11    24. คลองอ้อมบางกระเทียม หมู่ที่ 4 
 25. คลองชวดนา หมู่ที่ 7    26. คลองบางเสาธง หมู่ที่ 2,5,6,7,8,9,10,12,13      
 27. คลองตรง หมู่ที่ 7,8    28. คลองสนามพลี หมู่ที่ 7,8  
 29. คลองบางคำราม หมู่ที่ 3,4   30. คลองเกษรา หมู่ที่ 3,4,11 
 31. คลองชวดลาน หมู่ที่ 4,9   32. คลองชวดใหญ่ หมู่ที่ 8,9  
 33. คลองบางนำ้ขาว หมู่ที่ 11   34. คลองตัน (ข้างวัดเสาธงกลาง) หมู่ที่ 9 
 35. คลองชวดงูเห่า หมู่ที่ 10,12   36. คลองชวดหนองบอน หมู่ที ่12 
 37. คลองชวดตาพุก หมู่ที่ 9,10   38. คลองชวดบัว หมู่ที่ 12,13   
 39. คลองเสือร้องให้ หมู่ที่ 12,13    40. คลองมอญทิ้งสุ่ม หมู่ที่ 12  
 41. คลองไทรตามาก หมู่ที่ 14   42. คลองตัน หมู่ที่ 14 
 43. คลองกลั่นหอม หมู่ที่ 14   44. คลองปากกะพัง หมู่ที่ 13   
 45. คลองพระยาเพ็ชร หมู่ที่ 13,14   46. คลองข้างโรงเรียนละมลูฯ หมู่ที่ 14  
 47. คลองมอญ หมู่ที่ 14    48. คลองบางพล(ีตาเส็ง) หมู่ที ่14 
 49. คลองกาหลง (คลองบางเซา) หมู่ที่ 13,14 50. คลองจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 1,3 

 ผลผลิตทางการเกษตร 

ชนิดพืช 
จำนวน

เกษตรกร 
(ราย) 

เนื้อที่
เพาะปลูก 

(ไร่) 

เนื้อที ่
เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 

ปีการผลิต 
2564 /  

ปีเพาะปลูก 
2564/2565 

ช่วงเวลาที่ผลผลิตออก 

ข้าวนาปี 169 3,605 3,605 3,100 ส.ค. - ต.ค. 
ข้าวนาปรัง 140 3,000 3,000 2,450 ส.ค. - ต.ค. 
มะม่วง 185 230 215 180 ม.ค. - เม.ย. และ ธ.ค. 
มะม่วงน้ำดอกไม้ 190 248 232 190 ม.ค. - เม.ย. และ ธ.ค. 
กล้วยน้ำว้า 182 162 150 125 ตลอดทั้งปี 
กล้วยหอม 100 80 75 65 มิ.ย. - ธ.ค. และ ม.ค. - ก.พ. 
มะพร้าวแก่ 35 30 27 25 ตลอดทั้งปี 
มะพร้าวอ่อน 26 26 22 20 ตลอดทั้งปี 
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 การระบายน้ำ 
  - พ้ืนที่น้ำท่วมถึง  คิดเป็นร้อยละ    -    ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
  - ระยะเวลาเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด    -    วัน    ประมาณช่วงเดือน  - 

 - เครื่องสูบน้ำ    จำนวน   4   เครื่อง 
   - เครื่องที่ ๑  เส้นผ่าศูนย์กลาง   8   นิ้ว 
     - เครื่องที่ ๒  เส้นผ่าศูนย์กลาง   8   นิ้ว หมายเหตุ  ยืมจาก อบจ.สมุทรปราการ 
   - เครื่องที่ 3  เส้นผ่าศูนย์กลาง   8   นิ้ว 
   - เครื่องที่ 4  เส้นผ่าศูนย์กลาง   8   นิ้ว 

  - น้ำเสีย 
  - ปริมาณน้ำเสีย     -  ลบ.ม./วัน 
  - ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้  (ระบุ)    ตกตะกอน  รวม    -    แห่ง 
  - น้ำเสียที่บำบัดได้  จำนวน    -    ลบ.ม./วัน 
  - ค่า BOD ในคลอง/ทางระบายน้ำสายหลัก 
 ขยะ 
  - ปริมาณขยะ    100.23    ตัน/วัน 
  - รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ  รวม    17     คัน  

  - รถยนต์คันที่ 1  รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  8  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2558 
  - รถยนต์คันที่ 2  รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  8  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2558 
  - รถยนต์คันที่ 3  รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  8  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2558 
  - รถยนต์คันที่ 4  รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  4  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2558 
  - รถยนต์คันที่ 5  รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  4  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2558 
  - รถยนต์คันที่ 6  รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  12  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. เอกชน 
  - รถยนต์คันที่ 7  รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  6  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. เอกชน 
  - รถยนต์คันที่ 8  รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  8  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. เอกชน 
  - รถยนต์คันที่ 9  รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  8  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. เอกชน 
  - รถยนต์คันที่ 10 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  14  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. เอกชน 
  - รถยนต์คันที่ 11 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  12  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. เอกชน 
  - รถยนต์คันที่ 12 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  12  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. เอกชน 
  - รถยนต์คันที่ 13 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  12  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. เอกชน 
  - รถยนต์คันที่ 14 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  12  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. เอกชน 
  - รถยนต์คันที่ 15 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  12  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. เอกชน 
  - รถยนต์คันที่ 16 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  12  ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. เอกชน 
  - รถยนต์คันที่ 17 รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  2    ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. เอกชน 

 -    ขยะที่เก็บขนได้  จำนวน     77.10    ลบ.ตัน/วัน 
  -    ขยะกำจัดได้      จำนวน     77.10    ลบ.ตัน/วัน 
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  -    กำจัดขยะโดยวิธี 
      กองบนพื้น     กองบนพื้นแล้วเผา 
      ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ   หมักทำปุ๋ย 
      เผาในเตาเผาขยะ    อ่ืน ๆ  (ระบุ)  

 -    ที่ดนิสำหรับกำจัดขยะท่ีกำลังใช้  จำนวน  –  ไร่   ตั้งอยู่ที ่ - 
  -    ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะเวลาทาง    -   กม. 
  -    ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้แล้ว      จำนวน   -   ไร่ 
  -    เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก    จำนวน   -   ไร่ 
  -    คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก   จำนวน   -   ปี 
  -    สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ 
  -    ท้องถิ่น  จัดซื้อเอง  เมื่อ  พ.ศ. -     ราคา    -    บาท 
  -    เช่าที่ดินเอกชน  ตั้งแต่  พ.ศ. -    ปัจจุบันค่าเช่าปีละ    -    บาท 
  -    อ่ืน ๆ  (ระบุ)   จ้างเหมาเอกชน 
  -    ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะ  จำนวน    -    ไร่ 
       ทีอ่ยู่ที่ตั้ง    -    ห่างจากท้องถิ่นเป็นระยะทาง    -    กม. 
 1.7 ด้านการเมืองการบริหาร 
  จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น  33  คน 
       โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนบุคลากร
ทั้งหมด  288  คน 
 การคลังท้องถิ่น  จากการบริหารรายรับ - รายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบ
ฐานะการคลังย้อนหลัง 3 - 5 ปี 
   ปีงบประมาณ  2561 
    รับจริง   449,504,817.05   บาท จ่ายจริง   218,923,380.54      บาท 
   ปีงบประมาณ  2562 
    รับจริง   530,574,993.78   บาท จ่ายจริง   272,661,490.51      บาท 
   ปีงบประมาณ  2563 
    รับจริง   347,725,647.10   บาท จ่ายจริง   287,067,322.52      บาท 
   การจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น  
    -  ภาษีบำรุงท้องที่   88,288.32   บาท 
    -  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   2,685,734   บาท 
    -  ภาษีป้าย   5,721,689  บาท 
    -  ภาษีสุรา        -        บาท 
    -  ภาษีสรรพสามิต   23,098,768.80   บาท 
    -  ค่าธรรมเนียมค่าจัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน   144,899,404   บาท 
    -  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน    969,120.01   บาท 
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    -  ภาษีมูลค่าเพ่ิม   64,377,134.83   บาท 
    -  ค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตเลียม   396,684.58   บาท 
    -  ภาษีจากอุตสาหกรรม        -        บาท 
    -  อ่ืน ๆ (ระบุ)   105,488,823.56   บาท 

  การดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรชุมชน 
    -  การจัดทำโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่  จำนวน   1   ผลิตภัณฑ์ 
                    จาก    1    ชุมชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
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แผนแม่บท อพ.สธ. 5 ปี (2564 - 2569) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมทุรปราการ 

 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. 5 ปี (2564 - 2569) หมาย

เหตุ 2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 
 ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 

1) การประชุม 
    - ประชุมภายใน (คณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ/อนุกรรมการฯ) 
    - ประชุมภายนอก 
    - ประชุมประชาคมตำบล 
    - ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
    - ประชุมคณะกรรมการฯ 

อบต.บางเสาธง  ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ/
อนุกรรมการฯ 

 ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ/
อนุกรรมการฯ 

 ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ/
อนุกรรมการฯ 

 ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ/
อนุกรรมการฯ 

 ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงานฯ/
อนกุรรมการฯ 

 

2) การปรับปรุง/แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    - คณะกรรมการดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบล 
บางเสาธง 3 ด้าน 
    - คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน 

อบต.บางเสาธง  จัดทำคำสั่ง  จัดทำคำสั่ง  จัดทำคำสั่ง  จัดทำคำสั่ง  จัดทำคำสั่ง  

3) งานพัฒนาบุคลากร 
    - การอบรมงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นตำบลบางเสาธง 

อบต.บางเสาธง  ส่งเจ้าหน้าท่ี
เข้าร่วมอบรม 
จำนวน 6 คน 

 ส่งเจ้าหน้าท่ี
เข้าร่วมอบรม 
จำนวน 6 คน 

 ส่งเจ้าหน้าท่ี
เข้าร่วมอบรม 
จำนวน 6 คน 

 ส่งเจ้าหน้าท่ี
เข้าร่วมอบรม 
จำนวน 6 คน 

 ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า
ร่วมอบรม 

จำนวน 6 คน 

 

4) การวางแผน 
    - จัดทำแผนการดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบล 
บางเสาธง 
    - การกำหนดโครงการในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

อบต.บางเสาธง  จัดทำแผนการ
ดำเนินงาน 

 จัดทำแผนการ
ดำเนินงาน 

 จัดทำแผนการ
ดำเนินงาน 

 จัดทำแผนการ
ดำเนินงาน 

 จัดทำแผนการ
ดำเนินงาน 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. 5 ปี (2564 - 2569) หมาย

เหตุ 2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 
 5) การดำเนินงานตามแผน 

    - การสรุปงบประมาณที่ต้ังไว้และใช้
จ่ายจริง 
    - การสรุปจำนวนหนังสือเชิญประชุม 
    - การสรุปจำนวนหนังสือขอบคุณ 

อบต.บางเสาธง  สรุปการ
ดำเนินงาน 
ตามแผน 

 สรุปการ
ดำเนินงาน 
ตามแผน 

 สรุปการ
ดำเนินงาน 
ตามแผน 

 สรุปการ
ดำเนินงาน 
ตามแผน 

 สรุปการ
ดำเนินงาน 
ตามแผน 

 

6) การวิเคราะห์ผลและปรับปรุง 
พัฒนางาน 
    - การวิเคราะห์ผลและปรับปรุง 
พัฒนางาน 
    - การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา
งานการดำเนินงานในปีต่อไป 

อบต.บางเสาธง  วิเคราะห์ผล
และปรับปรุง
พัฒนางาน 

 วิเคราะห์ผล
และปรับปรุง
พัฒนางาน 

 วิเคราะห์ผล
และปรับปรุง
พัฒนางาน 

 วิเคราะห์ผล
และปรับปรุง
พัฒนางาน 

 วิเคราะห์ผล
และปรับปรุง
พัฒนางาน 

 

7) การรายงานผลการดำเนินงานในปีท่ี
ผ่านมาให้ อพ.สธ. ทราบ 

อบต.บางเสาธง  รายงานผลการ
ดำเนินงานทุก
วันท่ี 1 ตุลาคม 

ของทุกปีให้ 
อพ.สธ.ทราบ 

 รายงานผลการ
ดำเนินงานทุก
วันท่ี 1 ตุลาคม 

ของทุกปีให้ 
อพ.สธ.ทราบ 

 รายงานผลการ
ดำเนินงานทุก
วันท่ี 1 ตุลาคม 

ของทุกปีให้ 
อพ.สธ.ทราบ 

 รายงานผลการ
ดำเนินงานทุก
วันท่ี 1 ตุลาคม 

ของทุกปีให้ 
อพ.สธ.ทราบ 

 รายงานผลการ
ดำเนินงานทุก
วันท่ี 1 ตุลาคม 

ของทุกปีให้ 
อพ.สธ.ทราบ 

 

จำนวน  7  โครงการ             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 28 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. 5 ปี (2564 - 2569) หมาย

เหตุ 2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 
 

F1A1 
 

ด้านที่ 2 การดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากรท้องถ่ิน 
1) การกำหนดขอบเขตพื้นท่ีและการ
สำรวจทรัพยากรท้องถิ่น 

พื้นท่ีป่าชุมชนใน
ตำบลบางเสาธง 

 จัดทำพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนตามหมู่บ้าน

ในพื้นท่ีตำบล 
บางเสาธง 

 จัดทำพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนตามหมู่บ้าน

ในพื้นท่ีตำบล 
บางเสาธง 

 จัดทำพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนตามหมู่บ้าน

ในพื้นท่ีตำบล 
บางเสาธง 

 จัดทำพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนตามหมู่บ้าน

ในพื้นท่ีตำบล 
บางเสาธง 

 จัดทำพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนตามหมู่บ้าน

ในพื้นท่ีตำบล 
บางเสาธง 

 

2) จัดทำผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก
ทรัพยากร 

พื้นท่ีป่าชุมชนใน
ตำบลบางเสาธง 

 จัดทำผังแสดง
ขอบเขตพ้ืนท่ีป่า

ชุมชนตามหมู่บ้าน
ในพื้นท่ีตำบล 

บางเสาธง 

 จัดทำผังแสดง
ขอบเขตพ้ืนท่ีป่า

ชุมชนตามหมู่บ้าน
ในพื้นท่ีตำบล 

บางเสาธง 

 จัดทำผังแสดง
ขอบเขตพ้ืนท่ีป่า

ชุมชนตามหมู่บ้าน
ในพื้นท่ีตำบล 

บางเสาธง 

 จัดทำผังแสดง
ขอบเขตพ้ืนท่ีป่า

ชุมชนตามหมู่บ้าน
ในพื้นท่ีตำบล 

บางเสาธง 

 จัดทำผังแสดง
ขอบเขตพ้ืนท่ีป่า

ชุมชนตามหมู่บ้าน
ในพื้นท่ีตำบล 

บางเสาธง 

 

3) การสำรวจ จำแนกชนิดทรัพยากร 
ทำรหัสพิกัดทรัพยากรบริเวณพื้นท่ี 
ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

พื้นท่ีป่าชุมชนใน
ตำบลบางเสาธง 

 สำรวจทรัพยากร
พื้นท่ีป่าชุมชนตาม
หมู่บ้านในพื้นท่ี
ตำบลบางเสาธง 

 สำรวจทรัพยากร
พื้นท่ีป่าชุมชนตาม
หมู่บ้านในพื้นท่ี
ตำบลบางเสาธง 

 สำรวจทรัพยากร
พื้นท่ีป่าชุมชนตาม
หมู่บ้านในพื้นท่ี
ตำบลบางเสาธง 

 สำรวจทรัพยากร
พื้นท่ีป่าชุมชนตาม
หมู่บ้านในพื้นท่ี
ตำบลบางเสาธง 

 สำรวจทรัพยากร
พื้นท่ีป่าชุมชนตาม
หมู่บ้านในพื้นท่ี
ตำบลบางเสาธง 

 

4) จัดทำแนวกันไฟป่าบริเวณพื้นท่ี 
ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

พื้นท่ีป่าชุมชนใน
ตำบลบางเสาธง 

 จัดทำแนวกัน
ไฟป่าพื้นท่ีป่า
ชุมชนในตำบล

บางเสาธง 

 จัดทำแนวกัน
ไฟป่าพื้นท่ีป่า
ชุมชนในตำบล

บางเสาธง 

 จัดทำแนวกัน
ไฟป่าพื้นท่ีป่า
ชุมชนในตำบล

บางเสาธง 

 จัดทำแนวกัน
ไฟป่าพื้นท่ีป่า
ชุมชนในตำบล

บางเสาธง 

 จัดทำแนวกัน
ไฟป่าพื้นท่ีป่า
ชุมชนในตำบล

บางเสาธง 

 

จำนวน  4  โครงการ             
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 29 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. 5 ปี (2564 - 2569) หมาย

เหตุ 2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 
F1A2 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช 
1) สำรวจและรวบรวมพันธุกรรมพืชใน
พื้นท่ีปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

พื้นท่ีป่าชุมชนใน
ตำบลบางเสาธง 

 สำรวจและ
รวบรวม

พันธุกรรมพืช
พื้นท่ีป่าชุมชน 
ตามหมู่บ้านใน

พื้นท่ีตำบล 
บางเสาธง 

 สำรวจและ
รวบรวม

พันธุกรรมพืช
พื้นท่ีป่าชุมชน 
ตามหมู่บ้านใน

พื้นท่ีตำบล 
บางเสาธง 

 สำรวจและ
รวบรวม

พันธุกรรมพืช
พื้นท่ีป่าชุมชน 
ตามหมู่บ้านใน

พื้นท่ีตำบล 
บางเสาธง 

 สำรวจและ
รวบรวม

พันธุกรรมพืช
พื้นท่ีป่าชุมชน 
ตามหมู่บ้านใน

พื้นท่ีตำบล 
บางเสาธง 

 สำรวจและ
รวบรวม

พันธุกรรมพืช
พื้นท่ีป่าชุมชน 
ตามหมู่บ้านใน

พื้นท่ีตำบล 
บางเสาธง 

 

การทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นท่ี 
ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
2) การศึกษา ถ่ายภาพ ทำตัวอย่าง
ทรัพยากรในพื้นท่ีปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น 

พื้นท่ีป่าชุมชนใน
ตำบลบางเสาธง 

 - จำนวนพืช 
ท่ีศึกษา  
- จำนวนสัตว์ 
ท่ีศึกษา  
- จำนวนชีวภาพ
อื่นๆ ท่ีศึกษา 

 - จำนวนพืช 
ท่ีศึกษา  
- จำนวนสัตว์ 
ท่ีศึกษา  
- จำนวนชีวภาพ
อื่นๆ ท่ีศึกษา 

 - จำนวนพืช 
ท่ีศึกษา  
- จำนวนสัตว์ 
ท่ีศึกษา  
- จำนวนชีวภาพ
อื่นๆ ท่ีศึกษา 

 - จำนวนพืช 
ท่ีศึกษา  
- จำนวนสัตว์ 
ท่ีศึกษา  
- จำนวนชีวภาพ
อื่นๆ ท่ีศึกษา 

 - จำนวนพืช 
ท่ีศึกษา  
- จำนวนสัตว์ 
ท่ีศึกษา  
- จำนวนชีวภาพ
อื่นๆ ท่ีศึกษา 

 

การทำทะเบียนทรัพยากรในพื้นท่ี 
ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
3) การทำทะเบียนทรัพยากรในพื้นท่ี 
ปกปักตามแบบ อพ.สธ. 

พื้นท่ีป่าชุมชนใน
ตำบลบางเสาธง 

 - จำนวนชนิด
ของพืชท่ีบันทึก
ทะเบียนพืช 
- จำนวนชนิด
ของสัตว์ท่ีบันทึก
ทะเบียนสัตว์  
- จำนวนชนิด
ของชีวภาพอื่นๆ
ท่ีบันทึกทะเบียน 
ชีวภาพอื่นๆ  

 - จำนวนชนิด
ของพืชท่ีบันทึก
ทะเบียนพืช 
- จำนวนชนิด
ของสัตว์ท่ีบันทึก
ทะเบียนสัตว์  
- จำนวนชนิด
ของชีวภาพอื่นๆ
ท่ีบันทึกทะเบียน 
ชีวภาพอื่นๆ  

 - จำนวนชนิด
ของพืชท่ีบันทึก
ทะเบียนพืช 
- จำนวนชนิด
ของสัตว์ท่ีบันทึก
ทะเบียนสัตว์  
- จำนวนชนิด
ของชีวภาพอื่นๆ
ท่ีบันทึกทะเบียน 
ชีวภาพอื่นๆ  

 - จำนวนชนิด
ของพืชท่ีบันทึก
ทะเบียนพืช 
- จำนวนชนิด
ของสัตว์ท่ีบันทึก
ทะเบียนสัตว์  
- จำนวนชนิด
ของชีวภาพอื่นๆ
ท่ีบันทึกทะเบียน 
ชีวภาพอื่นๆ  

 - จำนวนชนิด
ของพืชท่ีบันทึก
ทะเบียนพืช 
- จำนวนชนิด
ของสัตว์ท่ีบันทึก
ทะเบียนสัตว์  
- จำนวนชนิด
ของชีวภาพอื่นๆ
ท่ีบันทึกทะเบียน 
ชีวภาพอื่นๆ  

 

จำนวน  3  โครงการ             
 
 
 



 

หน้า 30 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. 5 ปี (2564 - 2569) หมาย

เหตุ 2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 
F1A3 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากรท้องถ่ิน 
1) ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 

พื้นท่ีป่าชุมชนใน
ตำบลบางเสาธง 

 จำนวนเน้ือที่ 
ท่ีจัดทำเป็น

พื้นท่ีป่าชุมชน 
อยู่ในความดูแล
ของเจ้าหน้าท่ี
และประชาชน

ในพื้นท่ี 

 จำนวนเน้ือที่ 
ท่ีจัดทำเป็น

พื้นท่ีป่าชุมชน 
อยู่ในความดูแล
ของเจ้าหน้าท่ี
และประชาชน

ในพื้นท่ี 

 จำนวนเน้ือที่ 
ท่ีจัดทำเป็น

พื้นท่ีป่าชุมชน 
อยู่ในความดูแล
ของเจ้าหน้าท่ี
และประชาชน

ในพื้นท่ี 

 จำนวนเน้ือที่ 
ท่ีจัดทำเปน็

พื้นท่ีป่าชุมชน 
อยู่ในความดูแล
ของเจ้าหน้าท่ี
และประชาชน

ในพื้นท่ี 

 จำนวนเน้ือที่ 
ท่ีจัดทำเป็น

พื้นท่ีป่าชุมชน 
อยู่ในความดูแล
ของเจ้าหน้าท่ี
และประชาชน

ในพื้นท่ี 

 

2) แปลงปลูกรักษาต้นไม้ท้องถิ่นของ
ตำบลบางเสาธง 

อบต.บางเสาธง / 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ในพื้นท่ีตำบล 
บางเสาธง 

 
พื้นท่ี อบต. 
บางเสาธง 

 
พื้นท่ี อบต. 
บางเสาธง 

 
พื้นท่ี อบต. 
บางเสาธง 

 
ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 
 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

 

จำนวน  2  โครงการ             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 31 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. 5 ปี (2564 - 2569) หมาย

เหตุ 2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 
F2A4 

 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน 
1) จัดแหล่งเรียนรู้ในตำบลบางเสาธง 

แปลงปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น 
ศูนย์เรียนรู้ตำบล

บางเสาธง 

 แหล่งเรียนรู้ 
พรรณไม้ชนิด 
ต่างๆ ในพื้นท่ี 

ปกปักทรัพยากร 
ในพื้นท่ีตำบล 

บางเสาธง 

 ศูนย์เรียนรู้ 
ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรม
ท้องถิ่นตำบล

บางเสาธง  
อบต.บางเสาธง 

 แหล่งเรียนรู้ 
พรรณไม้ชนิด 
ต่างๆ ในพื้นท่ี 

ปกปักทรัพยากร 
ในพื้นท่ีตำบล 

บางเสาธง 

 ศูนย์เรียนรู้ 
ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรม
ท้องถิ่นตำบล

บางเสาธง  
อบต.บางเสาธง 

 แหล่งเรียนรู้ 
พรรณไม้ชนิด 
ต่างๆ ในพื้นท่ี 

ปกปักทรัพยากร 
ในพื้นท่ีตำบล 

บางเสาธง 

 

2) แจกจ่ายพันธุ์ไม้ให้กับชุมชน พื้นท่ีตำบล 
บางเสาธง  

ท้ัง 17 หมู่บ้าน 

 จำนวนชุมชน 
ท่ีแจกจ่าย 
พันธุ์ไม้ให้ 

 จำนวนชุมชน 
ท่ีแจกจ่าย 
พันธุ์ไม้ให้ 

 จำนวนชุมชน 
ท่ีแจกจ่าย 
พันธุ์ไม้ให้ 

 จำนวนชุมชน 
ท่ีแจกจ่าย 
พันธุ์ไม้ให้ 

 จำนวนชุมชน 
ท่ีแจกจ่าย 
พันธุ์ไม้ให้ 

 

3) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หน่ึงตำบล  
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

พื้นท่ีตำบล 
บางเสาธง 

 พัฒนาสินค้า 
OTOP ในพื้นท่ี 

ตำบล 
บางเสาธง 

 พัฒนาสินค้า 
OTOP ในพื้นท่ี 

ตำบล 
บางเสาธง 

 พัฒนาสินค้า 
OTOP ในพื้นท่ี 

ตำบล 
บางเสาธง 

 พัฒนาสินค้า 
OTOP ในพื้นท่ี 

ตำบล 
บางเสาธง 

 พัฒนาสินค้า 
OTOP ในพื้นท่ี 

ตำบล 
บางเสาธง 

 

จำนวน  3  โครงการ             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 32 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. 5 ปี (2564 - 2569) หมาย

เหตุ 2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 
F2A5 

 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช 
1) จัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นท่ีได้จาก
การสำรวจ 

ศูนย์ข้อมูล 
พันธุกรรมพืช 

ตำบลบางเสาธง 

 ทะเบียนพืช
จำนวน 1 เล่ม  
ทะเบียนสัตว์ 
จำนวน 1 เล่ม  

ทะเบียน 
ชีวภาพอื่นๆ 

จำนวน 1 เล่ม  

 ทะเบียนพืช
จำนวน 1 เล่ม  
ทะเบียนสัตว์ 
จำนวน 1 เล่ม  

ทะเบียน 
ชีวภาพอื่นๆ 

จำนวน 1 เล่ม  

 ทะเบียนพืช
จำนวน 1 เล่ม  
ทะเบียนสัตว์ 
จำนวน 1 เล่ม  

ทะเบียน 
ชีวภาพอื่นๆ 

จำนวน 1 เล่ม  

 ทะเบียนพืช
จำนวน 1 เล่ม  
ทะเบียนสัตว์ 
จำนวน 1 เล่ม  

ทะเบียน 
ชีวภาพอื่นๆ 

จำนวน 1 เล่ม  

 ทะเบียนพืช
จำนวน 1 เล่ม  
ทะเบียนสัตว์ 
จำนวน 1 เล่ม  

ทะเบียน 
ชีวภาพอื่นๆ 

จำนวน 1 เล่ม  

 

2) จัดทำระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล ศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร

ท้องถิ่นตำบล 
บางเสาธง 

 จำนวนข้อมูล 
ในการจัดเก็บ
เพื่อทำระบบ

สืบค้น 

 จำนวนข้อมูล 
ในการจัดเก็บ
เพื่อทำระบบ

สืบค้น 

 จำนวนข้อมูล 
ในการจัดเก็บ
เพื่อทำระบบ

สืบค้น 

 จำนวนข้อมูล 
ในการจัดเก็บ
เพื่อทำระบบ

สืบค้น 

 จำนวนข้อมูล 
ในการจัดเก็บ
เพื่อทำระบบ

สืบค้น 

 

จำนวน  2  โครงการ             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 33 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. 5 ปี (2564 - 2569) หมาย

เหตุ 2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 
F3A7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากร 
1) นิทรรศการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่นตำบลบางเสาธง 

ศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร

ท้องถิ่นตำบล 
บางเสาธง 

 แสดงนิทรรศการ
ในศูนย์อนุรักษ์ 

และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ตำบลบางเสาธง 

 แสดงนิทรรศการ
ในศูนย์อนุรักษ์ 

และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ตำบลบางเสาธง 

 แสดงนิทรรศการ
ในศูนย์อนุรักษ์ 

และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ตำบลบางเสาธง 

 แสดงนิทรรศการ
ในศูนย์อนุรักษ์ 

และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ตำบลบางเสาธง 

 แสดงนิทรรศการ
ในศูนย์อนุรักษ์ 

และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น
ตำบลบางเสาธง 

 

2) จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน อบต.บางเสาธง  ประชาสัมพันธ์ 
การดำเนินงาน

สนองพระราชดำริ 

 ประชาสัมพันธ์ 
การดำเนินงาน

สนองพระราชดำริ 

 ประชาสัมพันธ์ 
การดำเนินงาน

สนองพระราชดำริ 

 ประชาสัมพันธ์ 
การดำเนินงาน

สนองพระราชดำริ 

 ประชาสัมพันธ์ 
การดำเนินงาน

สนองพระราชดำริ 

 

จำนวน  2  โครงการ             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 34 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. 5 ปี (2564 - 2569) หมาย

เหตุ 2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย 
F3A8 

 
กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
1) สนับสนุนโรงเรียนในการเข้าร่วม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

สนับสนุนโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ  

  - โรงเรียนในเขต 
 พื้นท่ีตำบล 
 บางเสาธงเข้าร่วม 
 โครงการ จำนวน  
 1 โรงเรียน 

  - โรงเรียนในเขต 
 พื้นท่ีตำบล 
 บางเสาธงเข้าร่วม   
 โครงการ จำนวน 
 1 โรงเรียน 

  - โรงเรียนในเขต 
 พื้นท่ีตำบล 
 บางเสาธงเข้าร่วม  
 โครงการ จำนวน 
 1 โรงเรียน 

  - โรงเรียนในเขต 
 พื้นท่ีตำบล 
 บางเสาธงเข้าร่วม 
 โครงการ จำนวน 
 1 โรงเรียน 

  - โรงเรียนในเขต 
 พื้นท่ีตำบล 
 บางเสาธงเข้าร่วม  
 โครงการ จำนวน 
 1 โรงเรียน 

 

2) ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ 
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. - ตำบล
บางเสาธง 

พื้นท่ีตำบล 
บางเสาธง 

  - จำนวนผู้เข้ารับ 
 การอบรม  
 - ผู้เข้ารับการ    
 อบรมมีความรู้   
 ความเข้าใจใน 
 การดำเนินงาน 
 โครงการอนุรักษ์ 
 พันธุกรรมพืช 
 มากขึ้น 

  - จำนวนผู้เข้ารับ 
 การอบรม  
 - ผู้เข้ารับการ    
 อบรมมีความรู้   
 ความเข้าใจใน 
 การดำเนินงาน 
 โครงการอนุรักษ์  
 พันธุกรรมพืช 
 มากขึ้น 

  - จำนวนผู้เข้ารับ 
 การอบรม  
 - ผู้เข้ารับการ    
 อบรมมีความรู้   
 ความเข้าใจใน 
 การดำเนินงาน 
 โครงการอนุรักษ์ 
 พันธุกรรมพืช 
 มากขึ้น 

  - จำนวนผู้เข้ารับ 
 การอบรม  
 - ผู้เข้ารับการ    
 อบรมมีความรู้   
 ความเข้าใจใน 
 การดำเนินงาน 
 โครงการอนุรักษ์ 
 พันธุกรรมพืช 
 มากขึ้น 

  - จำนวนผู้เข้ารับ 
 การอบรม  
 - ผู้เข้ารับการ    
 อบรมมีความรู้   
 ความเข้าใจใน 
 การดำเนินงาน 
 โครงการอนุรักษ์ 
 พันธุกรรมพืช 
 มากขึ้น 

 

3) โครงการปลูกต้นไม้เน่ืองในวันสำคัญ 
ต่างๆ ภายใต้กิจกรรม “รักน้ำ รักป่า รักษา
แผ่นดิน” 

หมู่ท่ี 1 - 17  เพิ่มพื้นท่ีป่าใน
ตำบลบางเสาธง 

 เพิ่มพื้นท่ีป่าใน
ตำบลบางเสาธง 

 เพิ่มพื้นท่ีป่าใน
ตำบลบางเสาธง 

 เพิ่มพื้นท่ีป่าใน
ตำบลบางเสาธง 

 เพิ่มพื้นท่ีป่าใน
ตำบลบางเสาธง 

 

4) โครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา หมู่ท่ี 1 - 17  ดำเนินการกำจัด
ผักตบชวาได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของพื้นท่ี 

 ดำเนินการกำจัด
ผักตบชวาได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของพื้นท่ี 

 ดำเนินการกำจัด
ผักตบชวาได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของพื้นท่ี 

 ดำเนินการกำจัด
ผักตบชวาได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของพื้นท่ี 

 ดำเนินการกำจัด
ผักตบชวาได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของพื้นท่ี 

 

5) โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่าง 
ถูกสุขลักษณะโดยชุมชน 

พื้นท่ีตำบล 
บางเสาธง 

 เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสำนึกในการ

บริหารจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี 

 เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสำนึกในการ

บริหารจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี 

 เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสำนึกในการ

บริหารจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี 

 เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสำนึกในการ

บริหารจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี 

 เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสำนึกในการ

บริหารจัดการขยะ
อย่างถูกวิธี 

 

จำนวน  5  โครงการ             
 



 

หน้า 35 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

หมายเหตุ  :  ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบ่งงานได้เป็น  
   3 กรอบ 8 กิจกรรม ดังนี ้

    F1 : กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
     A1 : กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
     A2 : กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
     A3 : กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
    F2 : กรอบการใช้ประโยชน์ 
     A4 : กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
     A5 : กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
     A6 : กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
    F3 : กรอบการสร้างจิตสำนึก 
     A7 : กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
     A8 : กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 



 

หน้า 36 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
     พ.ศ.2537  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

หน้า 37 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

พระราชบัญญัติ 
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

พ.ศ.2537 
    

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 
เป็นปีที่ 49 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
  พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 
   
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของตำบล 
 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 
  
  มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537” 
 
  มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช  
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
  มาตรา 3 ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 
  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาลและราชการส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  “นายอำเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย 
  “ตำบล” หมายความว่า ตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และในกรณีที่ตำบลใดมีพื้นที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึงเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
  “คณะผู้บริหาร”2 (ยกเลิก) 



 

หน้า 38 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

 
  มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจ
ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลเป็นการทั่วไปเมื ่อได้ประกาศในราช  
กิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด 1 
สภาตำบล 

    
 

  มาตรา 6 ในตำบลหนึ่งให้มีสภาตำบลสภาหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ให้สภาตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 

ส่วนที่ 1 
สมาชิกสภาตำบล 
    

 
  มาตรา 7 สภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่งได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้าน
ในตำบล และแพทย์ประจำตำบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นสมาชิก
สภาตำบลหมู่บ้านละหนึ่งคน 
 
  มาตรา 83 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  มาตรา 94 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตำบลที่สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
  (2) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น 
คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือหรือเลขานุการของผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับสภาตำบลหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
  (3) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 



 

หน้า 39 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

  มาตรา 10 ให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
  มาตรา 11 สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง 
  ในกรณีที่สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่ ให้สมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป 
 
  มาตรา 12 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งพ้นจาก
ตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่วัน
ลาออก 
  (3) มีการยุบสภาตำบล 
  (4)5 เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาตำบลที่ตนดำรงตำแหน่ง
หรือในกิจการที่กระทำให้แก่สภาตำบลนั้น 
  (5) สภาตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความ
เสื่อมเสียประโยชน์ของตำบล มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภา
ตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
  (6) นายอำเภอสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฎว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 9 หรือมิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตำบลติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
  (7) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าบกพร่องในทาง
ความประพฤต ิ
  วรรคสอง6 (ยกเลิก) 
 
  มาตรา 137 เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการดำรง
ตำแหน่ง ให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระ 
 
  มาตรา 148 เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก
ครบวาระ ให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงเว้นแต่วาระการ
ดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
  สมาชิกสภาตำบลผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้
ซึ่งตนแทน 
 



 

หน้า 40 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

  มาตรา 15 เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ให้
สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือก
ตั้งอยู่ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา 12 
  เมื่อมีการแยกพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็นหมู่บ้านใหม่ ให้สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับ
เลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมยังคงเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไป โดยให้สมาชิ กสภาตำบลที่มี
ภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านใด เป็นสมาชิกสภาตำบลของหมู่บ้านนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา 12 
และให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
ทั้งหมู่บ้านเดิมและหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพ่ือเป็นสมาชิกสภาตำบลที่หมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ในเขต ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอ่ืน
ในตำบลนั้น เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาตำบลประกอบด้ว ย
สมาชิกเท่าที่มีอยู่9 

  วรรคสาม10 (ยกเลิก) 
 
  มาตรา 16 สภาตำบลมีกำนันเป็นประธานสภาตำบล และมีรองประธานสภาตำบลคนหนึ่งซึ่ง
นายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตำบลตามมติของสภาตำบล 
  รองประธานสภาตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี 
  รองประธานสภาตำบลพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งตามวรรคสอง เมื่อ 
  (1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่วัน
ลาออก 
  (2) พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลตามมาตรา 12 
 
  มาตรา 17 ประธานสภาตำบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาตำบล และมีหน้าที่ดำเนินการประชุมให้
เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
  รองประธานสภาตำบลมีหน้าที่กระทำกิจการแทนประธานสภาตำบลไม่อยู่ในที่ประชุมให้
สมาชิกสภาตำบลที่มาประชุมเลือกกันเองเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 
 
  มาตรา 18 ให้มีการประชุมสภาตำบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมต้องมีสมาชิก
สภาตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาตำบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 
  สมาชิกสภาตำบลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน
ที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
  มาตรา 19 สภาตำบลมีเลขานุการสภาตำบลคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน
ตำบลนั้นหรือจากบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 
  ให้นายอำเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตำบลตามมติของสภาตำบล 
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  มาตรา 20 เลขานุการสภาตำบลมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและงาน
อ่ืนใดตามท่ีสภาตำบลมอบหมาย 
 
  มาตรา 21 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิกสภาตำบลและเลขานุการสภา
ตำบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

ส่วนที่ 2 
อำนาจหน้าที่ของสภาตำบล 

    
 

  มาตรา 22 สภาตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณ
ของสภาตำบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตำบล ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด 
 
  มาตรา 23 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาตำบลดำเนินกิจการภายในตำบล ดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (2) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
  (3) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ำ และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่
สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  (4) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (5) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 
  มาตรา 24 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาตำบลที่ตนดำรงตำแหน่งหรือในกิจการที่
กระทำให้แก่สภาตำบลนั้น11 

  ในกรณีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบลกระทำการฝ่าฝืนตามที่บัญญัติในวรรคหนึ่ง 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล แล้วแต่
กรณี โดยให้ถือว่าเป็นการให้ลาออกจากตำแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่
เหมาะสมกับตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
 
  มาตรา 25 ในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการใดที่กำหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาตำบล ให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านด ำเนินการให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบล 
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  มาตรา 26 ในการจัดทำโครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในพื้นที่ตำบล
ใด ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นคำนึงถึงแผนพัฒนาตำบลนั้นด้วย 
 
  มาตรา 27 ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล ให้ประธานสภาตำบลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนิน
กิจการตามมติของสภาตำบล แต่สภาตำบลอาจมอบหมายให้สมาชิกสภาตำบลผู้อื่นดำเนินกิจการแทนเฉพาะ
กรณีได ้
  ในการทำนิติกรรมของสภาตำบล ให้ประธานสภาตำบล เลขานุการสภาตำบลและสมาชิกสภา
ตำบลอีกหนึ่งคนร่วมกันมีอำนาจกระทำการแทนสภาตำบล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
  มาตรา 28 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด สภาตำบลอาจทำกิจการนอกเขต
สภาตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนเพื่อทำกิจการร่วมกันได้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่
จำเป็นต้องที่และเป็นการเก่ียวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
รายได้และรายจ่ายของสภาตำบล 

    
 

  มาตรา 29 สภาตำบลมีรายได้ซึ ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด ดังต่อไปนี้ 
  (1) ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่นอัน
เกิดจากการฆ่าสัตว์ที่จัดเก็บได้ในตำบลนั้น 
  (2) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกำหนดไว้ที่จัดเก็บได้ในตำบล
นั้น 
  (3) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันที่เก็บเพิ่มขึ้นตามข้อบัญญัติ
จังหวัดในเขตตำบลนั้น 
  (4) ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
  (5) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
  (6) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร 
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  มาตรา 30 ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาตำบลเป็นเงินอุดหนุน 
 
  มาตรา 31 สภาตำบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
  (1) รายได้จากทรัพย์สินของสภาตำบล 
  (2) รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาตำบล 
  (3) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
  (4) เงินอุดหนุนและรายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
  (5) รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายกำหนดให้เป็นของสภาตำบล 
 
  มาตรา 32 รายได้ของสภาตำบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ตามประมวลรัษฎากร และไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
  มาตรา 33 สภาตำบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินเดือน 
  (2) ค่าจ้าง 
  (3) เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
  (4) ค่าใช้สอย 
  (5) ค่าวัสดุ 
  (6) ค่าครุภัณฑ์ 
  (7) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ 
  (8) ค่าสาธารณูปโภค 
  (9) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 
  (10) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กำหนดไว้ 
 
  มาตรา 34 เงินค่าตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบล สมาชิกสภาตำบล และ
เลขานุการสภาตำบล ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 
  มาตรา 35 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของสภาตำบลให้จัดทำ
เป็นข้อบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
  ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจำปีนั้น หรือ
มีความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้จัดทำข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
  เมื่อสภาตำบลจัดทำร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบังคับงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมเสร็จแล้ว ให้เสนอนายอำเภอเพ่ืออนุมัติ 
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  ถ้าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีใหม่ ให้ใช้ข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีก่อนนั้นไปพลางก่อน 
 
  มาตรา 36 ให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การรักษา
ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจัดหาพัสดุและการจ้างเหมา 
  กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานอื่นๆ ของสภาตำบลให้สภาตำบลต้อง
ปฏิบัติด้วยก็ได้ 
  ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คำนึงถึงลักษณะของพื้นที่จำนวนประชากร 
รายได้ ความคล่องตัว และความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของสภาตำบลด้วย 
 
  มาตรา 37 ให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่นๆ ของ
สภาตำบล 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
การกำกับดูแลสภาตำบล 

    
 

  มาตรา 38 นายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
  ในกรณีที่ปรากฎว่าการดำเนินการของสภาตำบลเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ นายอำเภอมี
อำนาจยับยั้งการดำเนินการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวได้และรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือวินิจฉัย 
  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการดำเนินการของสภาตำบลไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอำนาจสั่งการให้สภาตำบลระงับการดำเนินการดังกล่าว 
  ในกรณีที่ผู ้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการดำเนินการของสภาตำบลเป็นไปโดยชอบแล้วให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนการยับยั้งของนายอำเภอ แต่ถ้านายอำเภอไม่รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ยับยั้ง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่วินิจฉัยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ให้การยับยั้ง
ของนายอำเภอและอำนาจสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอันสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว 
 
  มาตรา 39 หากปรากฏว่าสภาตำบลกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งยุบสภา
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ตำบลได้ตามคำเสนอแนะของนายอำเภอ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุบสภาตำบลแล้วให้สภาตำบลยังคง
ประกอบด้วยสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่งทั้งหมดจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้ง
ใหม ่
  ในกรณีที่การยุบสภาตำบลตามวรรคหนึ่งเป็นผลจากการกระทำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์
ประจำตำบล ซึ่งเป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง หรือบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกระทำการด้วย ให้ผู้ว่าราชการ
จงัหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล แล้วแต่กรณี โดยให้ถือ
ว่าเป็นการให้ออกจากตำแหน่งเพราะบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และถ้าสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ
สมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่งทั้งหมด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งบุคคลตามจำนวนที่เห็นสมควรเข้าร่วม
ปฏิบัติหน้าที่กับสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่งที่เหลืออยู่จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์
ประจำตำบลและสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม ่
 
 
 

หมวด 2 
องค์การบริหารส่วนตำบล 

    
 

  มาตรา 40 สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสอง อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้ โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้น
ให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ด้วย 
  การเปลี ่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี ่ยของสภาตำบลตามวรรคหนึ ่งให้ทำเป็นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา 41 สภาตำบลที่ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 40 ให้พ้นจากสภาพ
แห่งสภาตำบลนับแต่วันที่ได้ประกาศจัดตั้งข้ึนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นไป 
  บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลตามวรรคหนึ่ง 
ให้โอนไปเป็นขององคก์ารบริหารส่วนตำบล 
 
  มาตรา 41 ทวิ12 สภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบลนั้น โดยให้นำมาตรา 
40 และมาตรา 41 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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  มาตรา 41 ตรี13 สภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบลนั้น โดย
ทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้กำหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ใน
ประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย14 
  ให้นำมาตรา 41 และมาตรา 42 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการรวมตามวรรคหนึ่ง 
โดยอนุโลม 
 
  มาตรา 41 จัตวา15 ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการประกาศยุบสภาตำบลทั้งหมด และองค์การ
บริหารส่วนตำบลใดที่มีจำนวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น
หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่มีเหตุดังกล่าว 
  การรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบลนั้น 
  การสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนด 
  องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีจำนวนประชากรไม่ถึงสองพันคนแต่มีสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะหรือโดย
สภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่
จะไปรวมได้โดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่งกับองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นก็ได้ 
  ให้นำมาตรา 41 และมาตรา 42 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการยุบและรวมตาม
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
   
  มาตรา 41 เบญจ16 สภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือรับพื้นที่บางส่วนของสภาตำบล
หรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมารวมด้วยได้ โดยทำเป็นประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย และให้กำหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหาราราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในประกาศ
กระทรวงมหาดไทยด้วย 
  การสำรวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นที่ในเจตสภาตำบลหรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่นตามวรรคหนึ ่งให้เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
  การโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ เจ้าหน้าที่ของสภาตำบล หรือพนักงานส่วน
ตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้โอน
และผู้รับโอนตกลงกัน ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด 
 
  มาตรา 41 ฉ17 ในกรณีที่มีการดำเนินการตามมาตรา 41 ทวิ มาตรา 41 ตรี มาตรา 41 จัตวา 
หรือมาตรา 41 เบญจ และเป็นเหตุให้ต้องเพ่ิมจำนวนสมาชิกสภาของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้
ดำเนินการเลือกตั้งเพื่อให้มีสมาชิกครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ใน ตำแหน่ง
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เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของสมาชิกอ่ืนในหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่ง
ที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สมาชิกของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิก
เท่าท่ีมีอยู่ 
 
  มาตรา 4218 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
ขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
  องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การ
บริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงและนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป 
  บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 
  บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ 
   
  มาตรา 43 องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
 
  มาตรา 4419 องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 
 

ส่วนที่ 1 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

    
 

  มาตรา 4520 ภายใต้บังคับมาตรา 45/1 สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละ
เขตเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น 
  ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่
ถึงยี่สิบห้าคน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึงยี่สิบห้าคนเป็น
เขตเลือกตั้งเดียวกัน การนับจำนวนราษฎรดังกล่าวให้นับ ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง 
  การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งตามวรรคสองให้นายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการและประกาศให้
ประชาชนทราบภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทน
ตำแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งภายในเดือนมกราคม ให้ถือเขตเลือกตั้งที่ได้ประกาศไว้ในการเลือ กตั้งครั้ง
สุดท้าย 
  หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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  อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
 
  มาตรา 45/121 องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึงหกเขตเลือกตั้งให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาจำนวนหกคน ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหกคน 
  (2) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีสองเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละสามคน 
  (3) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีสามเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละสองคน 
  (4) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีสี่เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจำนวน
ราษฎรมากที่สุดสองเขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน 
  (5) ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีห้าเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น
ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจำนวน
ราษฎรมากที่สุด ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งคน 
 
  มาตรา 45/222 มิให้นำมาตรา 45 และมาตรา 45/1 มาใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัด ให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีผู้ได้รับ
เลือกตั้งไม่ครบจำนวน ถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจำนวนอีก ให้ถือว่าสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เว้น
แต่จะมีจำนวนสมาชิกไม่ถึงหกคน 
  
  มาตรา 4623 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 
  มาตรา 4724 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  ให้นำบทบัญญัติมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโดยอนุโลม 
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  มาตรา 47 ทวิ25 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  มาตรา 47 ตรี26 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง เมื่อ 
  (1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
  (2) ตาย 
  (3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ 
  (4) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
  (5)27 มิได้อยู่ประจำในเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดติอกันเกินหกเดือน 
  (6) เป็นผู้มีส่วยได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็น
คู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นจะ
กระทำ 
  (7)28 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 47 ทวิ หรือกระทำการฝ่าฝืนมาตรา 
64/2 วรรคสาม 
  (8) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะ
นำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือกระทำการอันเสื่อมเสีย
ประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้นมิได้อุทธรณ์หรือ
โต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในเวลากำหนดเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง
นับแต่วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว 
   ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (8) ผู้นั้น
อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไปยังนายอำเภอได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
รับทราบมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยระบุข้ออุทธรณ์หรือข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือข้อ
กฎหมายประกอบด้วย และให้นายอำเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำ
อุทธรณ์หรือโต้แย้ง คำวินิจฉัยของนายอำเภอให้เป็นที่สุด 
  (9) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดไม่สมควรดำรง
ตำแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม 
(4) (5) (6) หรือ (7) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (7) ให้นายอำเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อ
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สงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณีและดำเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่นายอำเภอสอบสวนแล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน 
แม้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้นจะได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุ
ตาย หรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกินสองปี ในกรณีที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถ
ดำเนินการสอบสวนกรณีตาม (6) หรือ (7) ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว นายอำเภออาจขยาย
เวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ การดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง29 
  ในกรณีที่นายอำเภอวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้นสิ้นสุด
ลงตาม (4) (5) (6) หรือ (7) ให้นายอำเภอประกาศคำวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้ นั้นจะได้พ้นจากตำแหน่ง
ไปก่อนหรือไม่ก็ตาม โดยในคำวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทำให้พ้นจากตำแหน่งไว้และให้สมาชิกภาพสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (4) (5) (6) หรือ (7) แต่ไม่กระทบต่อการดำเนินงานและ
การรับค่าตอบแทนที่ได้กระทำไปก่อนวันที่มีการประกาศคำวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศคำวินิจฉัยดังกล่าวผู้
นั้นกำลังดำรงตำแหน่งสมาชิกสมาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งที่กำลังดำรงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ ถูกห้ามใช้
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศคำวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้าม
ดังกล่าว ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของนายอำเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด30 
  ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตาม (9) พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือว่าเป็น
การยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล31 

   
  มาตรา 48 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือก
จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายอำเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
  มาตรา 4932 ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งจนครบ
อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
  มาตรา 5033 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 49 ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
  (1) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ 
  (2) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  (3) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 92 
  ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตาม (3) จะดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนั้น 
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  มาตรา 51 เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลงเพราะ
เหตุอื ่นใดนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแทน
ตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงและให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 
  มาตรา 5234 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ดำเนินการประชุมและดำเนิน
กิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ช่วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติการตามหน้าที่ และกระทำกิจการตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย 
  ในกรณีไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่
อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติ
หน้าที่แทน 
  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งใด ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับการ
ประชุมในครั้งนั้น 
  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งใด ถ้าผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่ งปิด
ประชุมก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม แต่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในที่ประชุมครบองค์
ประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเท่าที่มีอยู่ในที่ประชุมเสนอให้เปิดประชุม ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้น
ต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้มีมติให้เปิดประชุม และ
ให้นำความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับกรณีดังกล่าว35 
 
  มาตรา 5336 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด 
  นายอำเภอต้องกำหนดให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ
ให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาใน
วรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้นายอำเภออาจเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 
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  มาตรา 54 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารสว่น
ตำบลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 
  ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้นายอำเภอเป็นผู้เรียกประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 
  มาตรา 55 นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพ่ือประโยชน์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ อาจทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอขอเปิดประชุมวิสามัญถ้าเห็นสมควรให้นายอำเภอเรียกประชุม
วิสามัญได3้7 
  สมัยประชุมวิสามัญให้กำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาต
จากนายอำเภอ 
 
  มาตรา 56 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์
ประชุม 
  ให้นำบทบัญญัติตามมาตรา 18 วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม 
 
  มาตรา 56/138 ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเรื่องใดอัน
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้ 
  
  มาตรา 5739 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่ วนตำบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้
คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจาก
ตำแหน่ง 
 

ส่วนที่ 2 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล40 
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  มาตรา 5841 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  มาตรา 58/142 บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
  (2) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
 
  มาตรา 58/243 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได ้
  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปี ก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่ง
วาระ และเม่ือได้ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้น
จากตำแหน่ง 
 
  มาตรา 58/344 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 
 
  มาตรา 58/445 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา 58/1 เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอ่ืนให้นับ
ถึงวันแต่งตั้ง 
 
  มาตรา 58/546 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลง
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถูกยุบตามมาตรา 53 หากมีกรณีที่สำคัญและจำเป็น
เร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจะดำเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว 
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การ
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บริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
  การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้กระทำโดยเปิดเผย โดย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 
  หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ 
ให้นายอำเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นำวิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้ วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว 
  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี 
  คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 
 
  มาตรา 58/647 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและมีสิทธิแถลง
ข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 
  มาตรา 58/748 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ 
  ญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนดวันสำหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
  การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะทำได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง 
 
  มาตรา 5949 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการ 
  (2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
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  (3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
  (4) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  (5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
  (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
 
  มาตรา 6050 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
  อำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไป
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย 
  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน 
  ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการหรือให้มีอำนาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทำหน้าที่กรรมการหรอืมี
อำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย 
  อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อาจมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลปฏิบัติราชการแทน ให้ทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 
  การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคห้า ต้องกระทำภายใต้การกำกับ
ดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้ 
 
  มาตรา 60/151 ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล
และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่อ่ืนตามกฎหมายกำหนด
หรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย 
 
  มาตรา 6152 (ยกเลิก) 
 
  มาตรา 6253 (ยกเลิก) 
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  มาตรา 6354 (ยกเลิก) 
 
  มาตรา 6455 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
  (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
  (2) ตาย 
  (3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ 
  (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 58/1 
  (5) กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 64/2 
  (6) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 87/1 วรรคห้า หรือ มาตรา 92 
  (7) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 
  (8) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (4) หรือ (5) 
หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม 
(4) ให้นายอำเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี และดำเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายอำเภอสอบสวน
แล้วเสร็จหรือวันที่ได้รับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน แม้ว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้น
จะได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกินสองปี ใน
กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและไม่สามารถดำเนินการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน ทั้งนี้ 
การดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง56 
  ในกรณีที่นายอำเภอวินิจฉัยว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งตาม (4) หรือ (5) 
ให้นายอำเภอประกาศคำวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม โดย
ในคำวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ทำให้พ้นจากตำแหน่งไว้ และให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นั้นพ้นจาก
ตำแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (4) หรือ (5) แต่ไม่กระทบต่อการดำเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระทำ
ไปก่อนวันที่มีการประกาศคำวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศคำวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นกำลังดำรงตำแหน่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้
ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งที่กำลังดำรงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศคำวินิจฉัยเป็นวันเริ ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของ
นายอำเภอตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด57 
  ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล58 

 
  มาตรา 64/159 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
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  (1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง 
  (2) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง 
  (3) ตาย 
  (4) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 58/4 
  (6) กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 64/2 
  (7) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 
  (8) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 92 
  ให้นำความใน (1) (2) (3) (4) (6) และ (7) มาใช้บังคับกับการพ้นจากตำแหน่งของเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม 
  ให้นำความในมาตรา 64 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับแก่รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม60 
 
  มาตรา 64/261 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (1)62 ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เว้นแต่ตำแหน่งที่ดำรงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล 
  (2) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 
  (3)63 เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
  บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ
บำนาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกร ณีที่บุคคล
ดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจากการดำรงตำแหน่งกรรมาธิการของ
รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภาท้องถิ่นอื่น หรือกรรมการที่มี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตำแหน่ง 
  ให้นำความใน (3) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยโดยอนุโลม64 
  
  มาตรา 6565 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
พนักงานส่วนตำบล เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบล และพนักงานส่วนตำบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้ง มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
  เมื่อได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

ส่วนที่ 3 
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

    
 

  มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 
 
  มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก 
  (1/1)66 รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน
อ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
  (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
  (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (5)67 จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา 
  (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  (7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (8)68 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (9)69 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจำเป็นและสมควร 
 
  มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
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  (3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
  (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 
  (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
  (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
  (12)70 การท่องเที่ยว 
  (13)71 การผังเมือง 
 
  มาตรา 69 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 
68 นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะ
ดำเนินกิจการใดๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้า
ตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง 
ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการ
พิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย 
 
  มาตรา 69/172 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือ 
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
  มาตรา 70 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการใน
ตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ 
 
  มาตรา 7173 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้
บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติ
หรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วย
ก็ได้ แตม่ิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 



 

หน้า 60 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายอำเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลต่อไป 
  ในกรณีที่นายอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใดให้ส่งคืนสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดังกล่าวเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นใหม่ 
หากนายอำเภอไม่ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคืนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่นายอำเภอได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ให้ถือว่านายอำเภอเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลนั้น 
  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่ วนตำบลตาม
วรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและ
ประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ แต่ถ้าสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
คืนจากนายอำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นอันตกไป 
 
  มาตรา 7274 การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น 
  เพื่อประโยชน์แก่กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลอาจขอให้
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาด
จากต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็น
ข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้น
สังกัดก่อนแต่งตั้ง 
 
  มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ
ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการ ส่วน
ท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่
จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน 
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ส่วนที่ 4 
รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล 

    
 

  มาตรา 7475 ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียม
รวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น 
  ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรค
หนึ่ง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับอำนาจและหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่และกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้
เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมอบอำนาจและหน้าที ่ดังกล่าวให้ หน่วยงานอื ่นของรัฐ
ดำเนินการแทนก็ได้ และให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามที่กำหนดในมาตรา 8176 
 
  มาตรา 75 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้จัดสรรให้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 
  มาตรา 7677 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือ
เก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภท
หนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้ 
  (1) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลกฎหมายรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่ในองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
  (2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุราซึ่งร้านขายสุราตั้งอยู่ในองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
  (3) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันซึ่งสถานที่เล่นการพนัน
อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล 
  การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง 
  ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น 
 
  มาตรา 7778 รายได้จากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล เงินอากรประทานบัตร
ใบอนุญาตและอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม้ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินที่เก็บในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลใด ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น 
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  มาตรา 78 ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่า
ด้วยปิโตรเลียม ทั้งนี้ ในองค์การบริหารส่วนตำบลใดเมื่อได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้ว ให้
จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา 79 เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้แบ่ง
ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา 8079 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือ
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้กำหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพ่ิมขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์ให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 
  (2) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้องค์การบริหารส่วนตำบล
เก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 
 
  มาตรา 81 องค์การบริหารส่วนตำบลจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษี
อากรหรือค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมเพ่ือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ ในกรณีเช่นนี้
เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรมนั้นส่งมอบให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
  มาตรา 82 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
  (1) รายไดจ้ากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  (2) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  (3) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  (4) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกำหนดไว้ 
  (5) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้ 
  (6) รายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
  (7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
  (8) รายได้อ่ืนตามที่จะมีกฎหมายกำหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 
  มาตรา 83 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การหรือนิติบุคคล
ต่างๆ ได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
  การกู้เงินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
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  มาตรา 84 รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโดยการตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
 
  มาตรา 85 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินเดือน 
  (2) ค่าจ้าง 
  (3) เงินค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
  (4) ค่าใช้สอย 
  (5) ค่าวัสดุ 
  (6) ค่าครุภัณฑ์ 
  (7) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ 
  (8) ค่าสาธารณูปโภค 
  (9) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น 
  (10)80 รายจ่ายอื่นใดที่จำเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพันหรือรายจ่ายตามที่มี
กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ 
  การจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่ง หรือการนำเงินของกิจการที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงานใน
ต่างประเทศของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะกระทำมิได้เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในต่างประเทศหรือการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ 
ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด81 
 
  มาตรา 8682 เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้
เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
 
  มาตรา 8783 งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
  ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใดรายจ่ายซึ่งกำหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจำปีนั้นหรือมี
ความจำเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ให้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
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  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอำเภอเพื ่อขออนุมัติและให้นายอำเภอ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
  ถ้านายอำเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณา
ทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอำเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่า
นายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 
  ในกรณีที ่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้นายอำเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งมติยืนยันเพื่อให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดส่งไปยังนายอำเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่าง
ข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 
  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบปร ะมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัตินั้น เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่า
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอและให้ดำเนินการ
ตามวรรคสามต่อไป 
  ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน 
  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะแปรญัตติเพิ่มเติมรายการหรือจำนวนในรายการมิได้ 
แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ 
หรือเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมาย และในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การเสนอ การ
แปรญัตติ หรือการกระทำด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำมิได้ 
 
  มาตรา 87/184 ในกรณีที ่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้นายอำเภอตั้งคณะกรรมการ
คณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนเจ็ดคน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือ
ยืนยันสาระสำคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นสำคัญ 
  คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเสนอจำนวนสามคน และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอจำนวนสามคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การ
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บริหารส่วนตำบลมีมติไม่รับหลักการ และให้กรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ
มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่กรรมการครบจำนวนหกคน 
  ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายใน
กำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
นายอำเภอตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่กรรมการหรือ
ประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจำนวน 
  ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่
ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอำเภอ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ประธานกรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว
แล้วรายงานต่อนายอำเภอ 
  ให้นายอำเภอส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการใน
วรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเร็ว แล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 87 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจาก
นายอำเภอ หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ภายในเวลาที่กำหนด ให้นายอำเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้น
จากตำแหน่ง 
 
  มาตรา 87/285 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ตามมาตรา 87/1 วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล หากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบ
ให้ตราข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่
แล้วไปพลางก่อนในกรณีเช่นว่านี้ให้นายอำเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล 
 
  มาตรา 88 ระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การโอนการจัดการทรัพย์สิน การซื้อ การ
จ้าง ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
  กระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้
องค์การบริหารส่วนตำบลต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
  ในการออกระเบียบตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คำนึงถึงความเป็นอิสระ ความคล่องตัวและ
ความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 
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  มาตรา 89 ให้นำบทบัญญัติมาตรา 37 มาใช้บังคับกับการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือ
การเงินอ่ืนๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยอนุโลม 

ส่วนที่ 5 
การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบล 

    
 

  มาตรา 9086 ให้นายอำเภอมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
  ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอตามวรรคหนึ่ง ให้นายอำเภอมีอำนาจเรียก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมา
ชี้แจงหรือสอบสวน ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลมาตรวจสอบก็ได้ 
  เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่นายอำเภอเห็นว่าการปฏิบัติการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเสียหาย
แก่ราชการ ให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ในการชี้แจง แนะนำ หรือตักเตือนผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ใน
การดำเนินการดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระทำหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ดำรง
ตำแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็น
ประการใดให้นายอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้
เป็นที่สุก87 
  การกระทำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ฝ่าฝืนคำสั่งของนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการ
จงัหวัด แล้วแต่กรณี ตามวรรคสาม ไม่มีผลผูกพันองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
  มาตรา 90/188 เมื่อความปรากฎโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อนายอำเภอว่านายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อ
ความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคำสั ่งของนายอำเภอที่สั ่งการตามมาตรา 90 วรรคสาม ให้นายอำเภอ
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  ในกรณีที ่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายใน
กำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง นายอำเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 
  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว นายอำเภอ
จะสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนก็ได้ หากเห็นว่าการคงอยู่ในหน้าที่ของผู้นั้นต่อไปอาจ
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เกิดการเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือมีพฤติกรรมที่แสดงว่า
จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฎขึ้นโดย
ชัดแจ้ง ทั้งนี้ หากผลการสอบสวนปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีความผิดและผู้นั้นยังมิได้พ้นจากตำแหน่งไปก่อน 
ให้นายอำเภอสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ และให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อ่ืน
ใดในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยถือเสมือนว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
ในกรณีที่ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งไปกนปรากฏผลการสอบสวนดังกล่าว การจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน รวมถึง
สิทธิประโยชน์อื่นใด ให้จ่ายจนถึงวันก่อนวันที่พ้นจากตำแหน่ง 
  การอุทธรณ์คำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสาม ให้ผู ้ที ่ได้รับคำสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็นประการใด ให้น ายอำเภอ
และผู้ที่เก่ียวข้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยนั้น คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 
 
  มาตรา 9189 เพื ่อคุ ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม นายอำเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ื อยุบสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ 
  เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมี
อำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและให้แสดงเหตุผลไว้ในคำสั่งด้วย 
  เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือถือว่ามีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน 
 
  มาตรา 9290 เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา 90/1 ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิด
ตามที่ถูกสอบสวน ให้นายอำเภอรายงานให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและสั่งให้ผู ้ถูกสอบสวนพ้นจาก
ตำแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม 
เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกินสองปีโดยในคำสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ทำให้พ้นจาก
ตำแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู ้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่ง แต่ไม่กระทบต่อการดำเนินงานและการรับ
ค่าตอบแทนที่ได้กระทำไปก่อนวันที่มีคำสั่งนั้น ถ้าในขณะที่มีคำสั่งดังกล่าวผู้นั้นกำลังดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกั น ให้ผู้
นั ้นพ้นจากตำแหน่งที ่กำลังดำรงอยู ่ด้วย และให้ถือว่าวันที ่สั ่งให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ ่มนับ
ระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 
  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นควรให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมจากรายงานตามวรรคหนึ่ง จะสั่ง
ให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนสั่งการก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนต้องดำเนินการ
สอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น 
 
 
 



 

หน้า 68 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

บทเฉพาะกาล 
    

 
  มาตรา 93 ให้ถือว่าบรรดากรรมการสภาตำบลผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เฉพาะที่อยู่ใน
เขตตำบลตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 หรือพ้นจาก
ตำแหน่งตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา 94 บรรดาบทกฎหมายใดที่อ้างถึงกรรมการสภาตำบลผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายถึงสมาชิก
สภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา 95 สภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.
2515 ใด มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดตั้ง
เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 
  ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตำบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตาม
วรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  ในระหว่างดำเนินการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่งมิให้นำมาตรา 6 มาใช้บังคับ
แก่ตำบลดังกล่าว และให้สภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.
2515 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวจนถึงวันที่มี การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลครั้งแรก 
  เมื่อจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลวรรคหนึ่งแล้ว ให้โอนบรรดาสิทธิในงบประมาณหรือเงิน
อุดหนุน ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 ไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 
  ในวาระเริ่มแรกเป็นเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมิให้นำความในมาตรา 58 
วรรคสอง มาใช้บังคับกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่งหรือตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
กำนันเป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
      บัญญัติ  บรรทัดฐาน 
       รองนายกรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก ข 
 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ.2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หน้า 70 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

พระราชบัญญัติ 
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 

    
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 
เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 
  
  โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยิมยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 
 
  มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542” 
 
  มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 
   
  มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใดๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 
  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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  มาตรา 5 ให ้นายกร ัฐมนตร ี ร ัฐมนตรี ว ่าการกระทรวงการคล ัง และร ัฐมนตร ีว ่าการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของตนและมี
อำนาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด 1 
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
   
  มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย 
  (1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
  (2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น* 
  (3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนสิบสองคน ประกอบด้วยผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสองคน ผู ้บริหารเทศบาลสามคน ผู ้บริหารองค์การบริหารส่ วนตำบลห้าคน และผู ้บริหาร
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นรวม
สองคน ทั้งนี้ โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
นายกรัฐมนตรีกำหนด 
  (4) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสองคน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขา
รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกำหนด 
  ให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น  
เลขานุการคณะกรรมการ 
 
  มาตรา 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ ์
  (3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
  (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
  (5) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
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  (6) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง 
 
  มาตรา 8 กรรมการตามมาตรา 6 (3) พ้นจากตำแหน่งเมื่อลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อ
ประธานกรรมการหรือพ้นจากการเป็นผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  มาตรา 9 กรรมการตามมาตรา 6 (4) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับสรรหาเป็น
กรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
  ถ้ากรรมการตามวรรคหนึ่งว่างลง ให้สรรหากรรมการแทน และให้ผู้ซึ่งได้รับสรรหาอยู่ในตำแหน่ง
เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  ในระหว่างที่ยังมิได้สรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างตามวรรคสอง และยังมีกรรมการเหลืออยู่
เกินก่ึงหนึ่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
 
  มาตรา 10 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
  (3) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 
  6) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 
 
  มาตรา 11 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
  มาตรา 12 ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา 
  (2) กำหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอำนาจและหน้าที ่ระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
  (3) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นสำคัญ 
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  (4) กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วน
ภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (5) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่าง
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดอำนาจและหน้าที่การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน เงิน
งบประมาณที่ราชการส่วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการถ่ายโอนภารกิจตาม (2) (3) 
และ (4) 
  (6) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการกระจายอำนาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามที่มี
กฎหมายบัญญัติให้ต้องขออนุมัติหรือขออนุญาตไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคำนึงถึงความสะดวก 
รวดเร็วในการให้บริการประชาชน และการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ เป็นสำคัญ 
  (7) เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณและการรักษาวินัย
ทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (8) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ 
ระเบียบ และคำสั่งที่จำเป็นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี 
  (9) เร่งรัดให้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และ
คำสั่งที่จำเป็นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (10) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 
  (11) พิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความ
จำเป็น 
  (12) เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
  (13) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่ปรากฎว่าส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจไม่ดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (14) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  (15) ออกประกาศกำหนดตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
  (16) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 
  ประกาศของคณะกรรมการตาม (15) เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
  มาตรา 13 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดำเนินการใดๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมายได ้
  ให้นำบทบัญญัติมาตรา 11 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
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  มาตรา 14 ในการปฏิบัติกน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจออกคำสั่งเป็น
หนังสือเรียกให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวข้องมาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาได้ ในการนี้อาจเรียกบุคคลใดๆ มาชี้แจงด้วยก็ได้ 
 
  มาตรา 15 ให้มีสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
  (2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
  (3) ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  (5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด 2 
การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

    
 

  มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
  (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
  (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
  (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน  
  (5) การสาธารณูปการ 
  (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
  (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
  (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (9) การจัดการศึกษา 
  (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  (14) การส่งเสริมกีฬา 
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  (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
  (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ 
  (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม 
  (25) การผังเมือง 
  (26) การขนส่งและการวิศรกรรมจราจร 
  (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
  (28) การควบคุมอาคาร 
  (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด 
 
  มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
  (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตา ม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
  (2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (5) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (6) การจัดการศึกษา 
  (7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  (10) การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
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  (11) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
  (12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
  (13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ 
  (14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอื่นหรือจากสหการ 
  (16) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน 
  (17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
  (18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
  (19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  (20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
  (21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
  (22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
  (24) จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ อยู่ในเขต 
และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 
  (25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  (26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (27) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  (28) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็น
อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (29) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด 
 
  มาตรา 18 ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจและหน้าที ่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17 
 
  มาตรา 19 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่เต็มพ้ืนที่จังหวัด มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 
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  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 และมาตรา 17 
 
  มาตรา 20 ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับ
การให้บริการสาธารณะอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใด 
 
  มาตรา 21 บรรดาอำนาจและหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมาย รัฐอาจมอบ
อำนาจและหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแทนได้ 
  ในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ที ่ระบุไว้ในมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 และ
มาตรา 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมมือดำเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรื อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน แล้วแต่กรณี ดำเนินการแทนได้ 
 
  มาตรา 22 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้เอกชนดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่แทน
ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 

หมวด 3 
การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร 

    
 

  มาตรา 23 เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้จากภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปนี้ 
  (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  (2) ภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ 
  (3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
  (4) ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรรตาม
มาตรา 24 (3) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้องจ่าย
คืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
  (5) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อรวม
กับอัตราตามมาตรา 24 (4) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็น
หน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
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  (6) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และ
ค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนตำบล โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพาสามิต
จัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่าแสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพาสามิตที่จะ
จัดเก็บ 
  (7) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
  (8) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
  (9) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  (10) อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื ่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
  (11) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
  (12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละสี่สิบ
แล้วดังต่อไปนี้ 
  (ก) องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร ให้ได้รั บ
การจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
  (ข) องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม
ประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
  (ค) องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในจังหวัดอ่ืนให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของ
เงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
  (13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมหลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐใน
อัตราร้อยละสี่สิบแล้ว ดังต่อไปนี้ 
  (ก) องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน ให้ได้รับการ
จัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
  (ข) องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตาม
สัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
  (ค) องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในจังหวัดอื่น ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบ
ของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขต 
  (14) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ภายใน
เขต ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
  (15) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตราและ
วิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 
  (16) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของ
ค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
  (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 



 

หน้า 79 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

  (ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
  (17) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้เทศบาล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการภายในเขตท้องถิ่นนั้นๆ และให้ตกเป็น
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ในกรณีกฎหมายกำหนดให้เทศบาลเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียม 
ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ให้นำรายได้มาแบ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ภายในเขตจังหวัดตามที่
คณะกรรมการกำหนด 
  (18) ค่าใช้น้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่คณะกรรมการ
กำหนด 
  (19) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่จัดให้มีข้ึน 
  (20) รายได้อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วน
ตำบล 
 
  มาตรา 24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียมและเงินรายได้ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซล
และน้ำมันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัด โดยออก
ข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สำหรับน้ำมันและกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์สำหรับก๊าซ
ปิโตรเลียม 
  (2) ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัดโดยออก
ข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 
  (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตาม
มาตรา 23 (4) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้องจ่าย
คืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
  (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากรโดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่งเมื่อรวม
กับอัตราตามมาตรา 23 (5) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็น
หน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
  (5) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
  (6) ภาษีเพ่ือการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  (7) อากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากรรังนกอีแอ่น 
  (8) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้ร ับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี ่สิบของ
ค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
  (9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละ
ยี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
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  (10) ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักใน
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
  (11) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบหมายหน้าที่ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น และให้ตกเป็นรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (12) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้น 
  (13) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
  มาตรา 25 กรุงเทพมหานครอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ดังต่อไปนี้ 
  (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  (2) ภาษีบำรุงท้องที่ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ 
  (3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
  (4) ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมัน
ที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออก
ข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์สำหรับน้ำมัน และไม่เกินกิโลกรัมละสิบสตางค์สำหรับก๊าซ
ปิโตรเลียม 
  (5) ภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออก
ข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 
  (6) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรร ในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตราตาม
มาตรา 23 (4) และมาตรา 24 (3) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หักส่วนที่ต้องจ่าย
คืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
  (7) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อย
ละสามสิบของอัตราภาษีท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ 
  (8) ภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา และ
ค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติ
จัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของอัตราภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และให้ถือเป็นภาษีและค่า
แสตมป์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพสามิตที่จะจัดเก็บ 
  (9) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
  (10) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ภาษีรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
  (11) ภาษีการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
  (12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตรา
ร้อยละสีส่ิบของค่าภาคหลวงแร่ที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง 
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  (13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมที ่จ ัดเก็บภายในเขตของ
กรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง 
  (14) อากรฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
  (15) ค่าธรรมเนียมบำรุงกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติเรียกเก็บจากผู้พักในโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
  (16) ค่าธรรมเนียมสนามบินตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามอัตร าและ
วิธีการที่คณะกรรมการกำหนด 
  (17) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
  (18) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพ่ิมข้ึนในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของ
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
  (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
  (ข) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
  (19) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที ่กฎหมายมอบหมายหน้าที ่ให้
กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าหน้าที ่ดำเนินการภายในเขตของกรุงเทพมหานคร และให้ตกเป็นรายได้ของ
กรุงเทพมหานคร 
  (20) ค่าธรรมเนียมใดๆ ที ่เร ียกเก็บจากผู ้ใช้หรือได้ร ับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่
กรุงเทพมหานครจัดให้มีขึ้น 
  (21) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของกรุงเทพมหานคร 
 
  มาตรา 26 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นองค์กรปกครองรูปแบบ
พิเศษไม่เต็มพื้นที่จังหวัด มีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงินรายได้อื่นตามมาตรา 23 และมาตรา 
24 
 
  มาตรา 27 ภาษีและอากรประเภทอื่นนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 23 มาตรา 24 
มาตรา 25 และมาตรา 26 อาจกำหนดให้เป็นภาษีและอากรร่วมกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรืออาจกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเพ่ิมได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภาระหน้าที่และ
งบประมาณจากราชการส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรตามวรรคหนึ่งในแต่ละปี ให้คณะกรรมการพิจารณากำหนดโดย
คำนึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
เป็นสำคัญ 
 
  มาตรา 28 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายรับดังต่อไปนี้ 



 

หน้า 82 แผนแม่บท (พ.ศ.2564-2569) โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

  (1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2) รายได้จากสาธารณูปโภค 
  (3) รายได้จากการพาณิชย์และการทำกิจการ ไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น หรือ
จากสหการ 
  (4) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือรายได้อื ่นใดตามที่มี
กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (5) ค่าบริการ 
  (6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ วิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  (7) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
  (8) รายได้จากการจำหน่ายพันธบัตร 
  (9) เงินกู้จากระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ 
  (10) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
  (11) เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
  (12) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 
  (13) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรายได้จากทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการเพ่ือ
มุ่งหากำไรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (14) รายได้จากค่าธรรมเนียมพิเศษ 
  การออกพันธบัตรตาม (8) การกู้เงินจากองค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ตาม (9) การกู้เงินตาม 
(10) และรายได้ตาม (13) ให้ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
  
  มาตรา 29 การกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายได้ตามหมวดนี้ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื ่อนไข อัตราการจัดสรร การนำส่งเงินรายได้และการได้รับเงินรายได้สำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีคณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ในกรณีที่การกำหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องใดมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติไว้และ
เป็นการกำหนดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องเดียวกับที่บัญญัติไว้แล้วในบทบัญญัติเกี่ยวกับ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหมวดนี้ ให้ใช้บทบัญญัติตามหมวดนี้บังคับแทนบทบัญญัติของ
กฎหมายนั้น ทั้งนี้ ถ้าการกำหนดรายได้ในเรื่องใดมีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราการ
จัดสรร การนำส่งเงินรายได้และการได้รับเงินรายได้ใช้บังคับอยู่แล้ว ให้ใช้บังคับตามกฎหมายเช่นว่านั้นไปพลาง
ก่อนจนกว่าจะมีการประกาศของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าการกำหนดรายได้ในเรื ่องใดยังไม่มี
กฎหมายเช่นว่านั ้น ให้การกำหนดรายได้ตามบทบัญญัติในหมวดนี ้ม ีผลใช้บังคับเมื ่อมีประกาศของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่นใด เพื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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หมวด 4 
แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    
 

  มาตรา 30 แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการดังนี้ 
  (1) ให ้ดำเน ินการถ่ายโอนภารกิจการให้บร ิการสาธารณะที ่ร ัฐดำเน ินการอยู ่ ในว ันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา ดังนี้ 
  (ก) ภารกิจที่เป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจที่
รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 
  (ข) ภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 
  (ค) ภารกิจที่เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสี่ปี 
  (2) กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นด้วยกันเองตามอำนาจและหน้าที ่ที ่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ให้ชัดเจน โดยในระยะแรกอาจกำหนดภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แตกต่างกัน
ได้ โดยให้เป็นไปตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งต้องพิจารณาจากรายได้และ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จำนวนประชากร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตลอดจนคุณภาพใน
การให้บริการที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาสิบปี 
  (3) กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้รัฐทำหน้าที่ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
  (4)2 กำหนดการจัดสรรและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่าง
เหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วน
ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
รายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจัดสรร
สัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคำนึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 
  การเพ่ิมสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่งให้
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินกิจการบริการ
สาธารณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถ่ายโอนเพ่ิมขึ้น
ภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ.2549 
  (5) การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น 
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  มาตรา 31 ในการดำเนินการตามอำนาจและหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ถ้ามี
กฎหมายใดบัญญัติไว้ในลักษณะที่เป็นผลทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการตามอำนาจและ
หน้าที่ได้ด้วยตนเอง หรือมีลักษณะเป็นการซ้ำซ้อนกับการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควรให้มีการแก้ไขกฎหมายนั้น ให้คณะกรรมการรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการให้มีการแก้ไข
กฎหมายดังกล่าวต่อไป 
 
  มาตรา 32 ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดขั้นตอนการกระจาย
อำนาจตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยอย่ างน้อยต้องมีสาระสำคัญ
ดังต่อไปนี้ 
  (1) กำหนดรายละเอียดของอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละรูปแบบจะต้องกระทำ โดยในกรณีใดเป็นอำนาจและหน้าที่ที ่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินการของรัฐหรือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้กำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อประสานการดำเนินการให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 
  (2) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการในการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรให้เพียงพอแก่การ
ดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ที่กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ โดย
คำนึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐในการให้บริการสาธารณะเป็นส่วนรวมด้วย 
  (3) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอให้แก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตาม
แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (4) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดนโยบายและ
มาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วนท้องถิ่น โดยการสร้าง
ระบบการถ่ายเทกำลังคนสู่ท้องถ่ิน และสร้างระบบความก้าวหน้าสายอาชีพที่เหมาะสม 
  แผนปฏิบัติการตามวรรคหนึ่งต้องกำหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติ และกำหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจนด้วย 
 
  มาตรา 33 เมื่อคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามมาตรา 32 แล้วให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้บังคับต่อไป 
  แผนปฏิบัติการที่ประกาศใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้อง
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนั้น 
  ในกรณีที่สภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนปฏิบัติการใช้บังคับคณะกรรมการอาจ
ดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้นได้ 
  ให้คณะกรรมการมีหน้าที ่ต ิดตามผลการปฏิบัต ิงานตามแผนปฏิบัต ิการและรายงานให้
คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี ในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ ให้คณะกรรมการ
รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขด้วย 
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  มาตรา 34 ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกำหนดอำนาจและหน้าที่และการจัดสรร
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นภายหลังที่ได้ดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่มีการกำหนด
อำนาจและหน้าที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได้ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดอำนาจ
และหน้าที่และการจัดสรรรายได้ เพ่ือกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
    

 
  มาตรา 35 ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการจัดทำแผนตามมาตรา 30 และแผนปฏิบัติการตาม
มาตรา 32 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา 36 ในวาระเริ่มแรก ให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 6 ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
  มาตรา 37 ในวาระเริ่มแรก เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ นายกรัฐมนตรีอาจมีคำสั่งให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามที่เห็นสมควร 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
          ชวน  หลีกภัย 
          นายกรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก ค 
 

หนังสอืและเอกสารอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







  
    
 
 
 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง 
ที่   126 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
****************************** 

  ตามที่สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา กรมกิจการพิเศษ กองโครงการส่วนพระองค์ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ใน
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือดำเนินกิจกรรม 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจ
เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
  เพื่อให้การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเป็นไปตามแผนแม่บท อพ.สธ. 5 ปี (2564  
- 2569) และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานทรัพยากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง) ดังนี้ 
  คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
 1. นายเกษม แซ่ลี้  นายก อบต.บางเสาธง  ประธานกรรมการ 
 2. นายสุวรรณ ภูมิสวัสดิ์ รองนายก อบต.บางเสาธง  กรรมการ 
 3. นายชิน อ่ำชิต รองนายก อบต.บางเสาธง  กรรมการ 
 4. นายสุเมธ เรืองเดช เลขานุการนายก อบต.บางเสาธง  กรรมการ 
 5. นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัด อบต.บางเสาธง กรรมการ 
 6. นายกิตติ์ธเนศ ภาณุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.บางเสาธง กรรมการ 
 7. นายอรรถสิทธิ์ มณีปุระ รองปลัด อบต.บางเสาธง  กรรมการ/เลขานุการ 
 8. นางสาวธัญวรรณ์ ศรัทธารัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
    โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
     1. วางแผนงานการบริหารจัดการงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และพัฒนางาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. ให้คำแนะนำ คำปรึกษาคณะทำงานเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
     4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน หากพบปัญหาและอุปสรรคให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาใน
การดำเนินงาน  

/คณะกรรมการ... 
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    คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
   1. นายณรงค ์ พูนสิน  ประธานสภา อบต.บางเสาธง  ประธานกรรมการ 
   2. นายเจียมศักดิ์ โพธิ์อำไพ  รองประธานสภา อบต.บางเสาธง กรรมการ 
   3. นายพิเชษฐ์ แซ่โค้ว  เลขานุการสภา อบต.บางเสาธง  กรรมการ 
   4. สมาชิกสภา อบต.บางเสาธง หมู่ที่ 1 - 17    กรรมการ 
   5. นายมาลัย จันทรโ์ต  ปราชญ์ชาวบ้าน   กรรมการ 
     โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
     ให้คำแนะนำ สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น     
    คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
 1. นายอรรถสิทธิ์ มณีปุระ รองปลัด อบต.บางเสาธง     ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวธัญวรรณ์ ศรัทธารัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ    กรรมการ 
 3. นางสาวจีราภา ศิริพัลลภ ผู้อำนวยการกองคลัง    กรรมการ 
 4. นางพวงทิพย์ อุปฮาด ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ    กรรมการ 
 5. นางสาวทัศนีย์ มอญ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    กรรมการ 
 6. นางสาวอุมาพร หาญณรงค์พงษ ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
 7. นางสาววาริกา กลิ่นสุคนธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   กรรมการ 
 8. นางสาวอรญา จวงสันทัด นักประชาสัมพันธ์    กรรมการ/เลขานุการ 
 9. นายไชยยันต์ โพธิมากูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
    โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
     1. ดำเนินการประชุมสภาและประชุมประชาคมเพ่ือบริหารงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
     2. ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารและแผนดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
จัดทำแผนพัฒนา 3 ปี จัดทำข้อบัญญัติตำบล แผนประจำปี 
    3. ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานทรัพยากรท้องถิ ่นร่วมกับแผนประจำปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง พร้อมแสดงรายละเอียด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
    4. ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานจัดทำทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละเอียดงาน 
ปริมาณงานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 
    5. จัดทำปฏิทินตามแผนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
    6. ดำเนินงานตามแผนงานและปฏิทินงานการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
    7. ควบคุมดูแลให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาคณะทำงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
    8. สรุปผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
    9. วิเคราะห์ปัญหา ประเมินผล และแก้ไขปรับปรุงงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
    10. วางแผนการดำเนินงาน ปรับปรุง พัฒนางานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในปีต่อไป 
 

/คณะกรรมการ... 
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 คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
 1. นายกิตติ์ธเนศ ภาณุวัฒนะรัศมิ์ รองปลัด อบต.บางเสาธง    ประธานกรรมการ 
 2. นายประสิทธิ์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ 
 3. นายศุภชัย แดงถาวร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ 
 4. นางสาวสุมนทิพย์ ภิรมย์กิจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
 5. นางสาวสุภาวดี แดงบุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป  กรรมการ/เลขานุการ 
    โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
    1. วางแผนการติดตามงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
    2. จัดทำปฏิทินการติดตามงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
    3. ดำเนินการติดตามงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
    4. สรุปแผนการติดตามผลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
    5. จัดทำตัวชี้วัดประเมินความพึงพอใจ การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
              

    สั่ง ณ วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 
 

 
            (นายเกษม  แซ่ลี้)  
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




