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 วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสราง อํานาจหนาท่ี และภารกิจของ

กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง 

 

 ประวัติกรมการปกครอง 

 
          กระทรวงมหาดไทยเปนกระทรวงหน่ึงท่ีจัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2435 มีสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเปนเสนาบดีรับผิดชอบงานมหาดไทยหรืองาน

การปกครองประเทศและไดมีการแบงหนาท่ีระหวางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมให

ชัดเจนไมซํ้าซอนกันโดยใหกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองท้ังหมด

เพียงกระทรวงเดียว  กระทรวงมหาดไทยเม่ือแรกต้ังแบงออกเปน 3 กรม มีช่ือเรียกตามทําเนียบ

เดิม แตใหมีหนาท่ีตางกัน คือ 
     กรมมหาดไทยกลางเปนพนักงานทําการทุกอยาง ซ่ึงมิใหแยกออกไปเปนหนาท่ีกรมอื่น 
    กรมมหาดไทยฝายเหนือใหเปนเจาหนาท่ีแผนกการปราบปรามโจรผูราย       กับแผนก

อัยการรวมทั้งการเกี่ยวของกับชาวตางประเทศ(แตภายหลังโอนการท่ีเกี่ยวกับตางประเทศไปเปน

หนาท่ีปลัดทูลฉลอง)  
    กรมมหาดไทยฝายพลําภังใหเปนเจาหนาท่ีแผนกปกครองทองท่ีสําหรับการปกครองใน
สวนภูมิภาคได กําหนดรูปแบบการปกครองที่เรียกวา "เทศาภิบาล"ข้ึนมาใช  และไดมอบหมายให

กระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบดูแลโดยจัดแบงหัวเมืองออกเปนมณฑล เมืองและอําเภอโดยมี

สมุหเทศาภิบาล ผูวาราชการเมืองและนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและดูแลทุกข
สุขของประชาชนในเขตทองท่ีนั้นๆ และมีกํานันผูใหญบานเปนผูชวยเหลือปฏิบัติงานในระดับตําบล
และหมูบานกรมมหาดไทยฝายพลําภังจึงเปนตนกําเนิดของกรมการปกครองซึ่งไดมีการเปล่ียนช่ือ

และปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในมาเปนลําดับ ดังนี้  
    •พ.ศ. 2458 กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือ กรมปกครองและกรมฝายเหนือ  
     •พ.ศ. 2459 กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือ กรมปกครองทองท่ีและกรมการเมือง  
    •พ.ศ. 2460 กรมปกครอง มีสวนราชการ 2 แผนก คือ แผนกปกครองทองท่ีและแผนก

การเมือง  
     •พ.ศ. 2466 กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือ กรมปกครอง และกรมการเมือง  
     •พ.ศ. 2467 กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือ การภายในกรมภายนอก และกรมทะเบียน  
     •พ.ศ. 2469 กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือ กรมปกครอง กรมทะเบียน และกรม

ราชทัณฑ  
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          หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน

ระบอบประชาธิปไตยแลวในป พ.ศ. 2476 กรมพลําภังไดเปลี่ยนช่ือเปนกรมมหาดไทยตอมาในป 

พ.ศ. 2505 จึงเปลี่ยนมาใชช่ือ "กรมการปกครอง"จนถึงปจจุบัน  

 วิสัยทัศนกรมการปกครอง 
          กรมการปกครองมุงบําบัดทุกข บํารุงสุขใหประชาชน โดยบูรณาการการทํางานในระดับ

พ้ืนท่ี เพ่ือใหสังคมรมเย็นเปนสุข สมานฉันท สงบเรียบรอย และม่ันคงภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 พันธกิจกรมการปกครอง 
1. พัฒนาระบบและเสริมสรางเครือขายการอํานวยความเปนธรรมในระดับพ้ืนท่ี 
2. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของสังคม 
3. เสริมสรางความม่ันคงภายใน โดยการสรางความสมานฉันทและสันติสุขในสังคมไทย 

โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต 
4. สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5. พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพดวยความเสมอภาคและเปนธรรม 
6. บริหารและพัฒนาระบบการปกครองทองท่ี 
7. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
8. อํานวยการบริหารราชการและขับเคลื่อนการนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในระดับ

อําเภอ 
 
 พันธกิจกรมการปกครอง 

1. พัฒนาระบบและเสริมสรางเครือขายการอํานวยความเปนธรรมในระดับพ้ืนท่ี 
2. เสริมสรางการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของสังคม 
3. เสริมสรางความม่ันคงภายใน โดยการสรางความสมานฉันทและสันติสุขในสังคมไทย 
โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต 
4. สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5. พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพดวยความเสมอภาคและเปนธรรม 
6. บริหารและพัฒนาระบบการปกครองทองท่ี 
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 ความรูเก่ียวกับการอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน 

การรักษาความสงบเรียบรอย การรักษาความม่ันคงภายในและ

การจัดระเบียบสังคม 
 

การอาสารักษาดินแดน 
 

บทบาทภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ในอดีต 
กองอาสารักษาดินแดนไดปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 

2497 กําหนดไวมาโดยตลอด นับแตวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2497 โดยมีกําลังสําคัญ คือ  
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือสมาชิก อส. ในทุกจังหวัด/อําเภอ/กิ่งอําเภอ ท่ัวประเทศ 

สมาชิก อส. เปนกําลังพลกึ่งทหารของฝายปกครอง รับสมัครจากราษฎรท่ีอาสาเขามา มีการควบคุม
บังคับบัญชา และรักษาระเบียบวินัยเชนเดียวกับทหาร ตํารวจ มีการฝกฝนและอบรมเปนอยางดี ซ่ึง

ในระยะแรกของการจัดต้ัง กองอาสารักษาดินแดน การปฏิบัติหนาท่ีของสมาชิก อส.สวนใหญ 
เปนไปในลักษณะสนับสนุนและ ชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีในการบรรเทาสาธารณภัย
และการหาขาว ตามท่ีกําหนดในกฎหมายเปนสําคัญ ตอมาสถานการณการกอการของพรรค

คอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) ไดทวีความรุนแรงมากข้ึน ทางราชการจึงไดใชกําลังของ

สมาชิก อส. เขารวมปราบปราม ซ่ึงสมาชิก อส. ไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความกลาหาญ เสียสละ จนมี
ผลงานและวีรกรรมเปนท่ียอมรับและมีสวนทําใหสถานการณดังกลาวสงบจน ปจจุบัน อยางไรก็ตาม 

สมาชิก อส. ก็ไดพลีชีพกับความสําเร็จดังกลาวเปนจํานวนมาก  
 

บทบาทภารกิจของสมาชิก อส. ในปจจุบัน 
หลังจากสถานการณการตอสูกับคอมมิวนิสตไดคลี่คลายจนสามารถยุติการสูรบลง ไดเกิด

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กองอาสารักษาดินแดนจึงปรับเปลี่ยนบทบาท
ภารกิจของสมาชิก อส. ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนไป เพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากตองปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกอง

อาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ซ่ึงกําหนดไว 6 ประการ คือ บรรเทาภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติและการ
กระทําของขาศึก, ทําหนาท่ีตํารวจรักษาความสงบภายในทองท่ีรวมกับพนักงานฝายปกครองหรือ

ตํารวจ, รักษาสถานท่ีสําคัญและ การคมนาคม, ปองกันการจารกรรม สดับตรับฟงและรายงานขาว, 
ทําความชวยเหลือใหความสะดวกแก ฝายทหารตามที่ทหารตองการและตัดทอนกําลังขาศึก, เปน  
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 การอาํนวยความเปนธรรมในอํานาจหนาที่ของฝายปกครอง 
 

 การจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดน  

กองอาสารักษาดินแดนแบงออกเปนสองสวน คือ 
(1) สวนกลาง 
(2) สวนภูมิภาค  

ให มีกรรมการคณะหนึ่ งจํ านวนไมนอยกว าสิบคน  และไม เกินยี่ สิบคน  เรี ยกว า

“คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน” ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนรองประธาน โดยตําแหนง สวนกรรมการอื่น 

เลขาธิการและรองเลขาธิการนั้น ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงต้ังและถอดถอน

โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีอํานาจและหนาท่ีจัดและดําเนินงานกองอาสา

รักษาดินแดนโดยท่ัวไปตามนโยบายและวิชาทางเทคนิคของสภาความมั่นคงแหงชาติ และวาง

ระเบียบและขอบังคับสําหรับกองอาสารักษาดินแดน ดังตอไปนี้ 
(1) กําหนดวิธีรับสมัคร วิธีคัดเลือก และการใหออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(2) กําหนดยศ ช้ัน ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(3) กําหนดเหลาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(4) กําหนดหลักสูตร การอบรม และการฝก 
(5) กําหนดการใชจายและงบประมาณของกองอาสารักษาดินแดน 
(6) กําหนดการเก็บ รักษา และการใชอาวุธ 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตองมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี้ 
(1) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยูในทองท่ีท่ีเขาเปนสมาชิก 
(2) มีสัญชาติไทย 
(3) มีอายุต้ังแต 17 ปบริบูรณข้ึนไป แตไมเกิน 60 ปบริบูรณ 
(4) มีรางกายสมบูรณ และสมควรแกการเปนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(5) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(6) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแหงศาสนาใด 
(7) ไมเปนสมาชิกกองอาสากาชาด 
(8) ไมเปนทหารหรือตํารวจประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
(9) ไมเปนผูมีพฤติการณอันเปนท่ีรังเกียจ เชน เปนคนเสเพลอันธพาล หรือเปนผูติดยา

เสพติดใหโทษ หรือเปนผูมีสันดานเปนผูราย เปนตน 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมี 3 ประเภท คือ 
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(1) ประเภทสํารอง คือสมาชิกท่ียังไมไดเขารับการฝกหัดและอบรม 
(2) ประเภทประจํากอง คือสมาชิกท่ีไดรับการฝกหัดและอบรม และบรรจุอยูในอัตรากําลัง 
(3) ประเภทกองหนุน คือสมาชิกท่ีไดปลดออกจากประจํากอง 

 
 
 หนาที่ของกองอาสารักษาดินแดน 

กองอาสารักษาดินแดนมีหนาท่ี 
(1) บรรเทาภัยท่ีเกิดจากธรรมชาติและการกระทําของขาศึก 
(2) ทําหนาท่ีตํารวจรักษาความสงบภายในทองท่ีรวมกับพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ 
(3) รักษาสถานท่ีสําคัญและการคมนาคม 
(4) ปองกันจารกรรม สดับตรับฟง และรายงานขาว 
(5) ทําการชวยใหความสะดวกแกฝายทหารตามที่ทหารตองการ และตัดทอนกําลังขาศึก 
(6) เปนกําลังสํารองสวนหนึ่งท่ีพรอมจะเพ่ิมเติมและสนับสนุนกําลังทหารไดเม่ือจําเปน 
เจาหนาท่ีและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีหนาท่ี 
(1) กระทําตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาท่ีสั่งการโดยชอบ 
(2) ปฏิบัติตามหนาท่ี ระเบียบ ขอบังคับ และวินัยของกองอาสารักษาดินแดน 

  
 สิทธิของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองอาจไดรับสิทธิบางประการตลอดระยะเวลา

ท่ียังประจํากองอยู ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกําหนด 
เม่ือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาท่ี จะไดรับ

การรักษาพยาบาลตามที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกําหนด 
เม่ือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประสบอันตรายถึงชีวิตหรือพิการทุพพลภาพ เนื่องในการ

ปฏิบัติหนาท่ีใหไดรับบํานาญพิเศษตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญโดยอนุโลม 
 
 คุมครองพยานในคดีอาญา 

 “พยาน” หมายความวา พยานบุคคลซ่ึงจะมาให หรือไดใหขอเท็จจริง ตอพนักงานผูมี
อํานาจสืบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผูมีอํานาจฟองคดีอาญา หรือ
ศาลในการดําเนินคดีอาญา รวมท้ังผูชํานาญการพิเศษ แตมิใหหมายความรวมถึงจําเลยท่ีอางตนเอง
เปนพยาน 
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 สรุปกฎหมาย การทะเบียนราษฎร  

 

 การทะเบียนราษฎร หมายถึง งานทะเบียนตางๆ  รวมทั้งการจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติ

ราษฎร 

 ขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร หมายถึง ขอมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับช่ือ-สกุล เพศ วันเดือนป

เกิด และตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิลําเนา สถานะการสมรส  วุฒิการศึกษา ช่ือบิดามารดาหรือผูรับ

บุตรบุญธรรม ช่ือคูสมรส  และช่ือบุตร 

 บาน หมายความวา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัย  ซ่ึงมีเจาบานครอบครอง 

และรวมถึงแพ  หรือ เรือ ท่ีจอดเปนท่ีประจํา และใชเปนท่ีอยูอาศัย  

 

 สํานักทะเบียนและนายทะเบียน 

 สํานักทะเบียนกลาง มีผูอํานวยการทะเบียนกลาง มีหนาท่ีรับผิดชอบและควบคุมการ

ปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรท่ัวราชอาณาจักร 

 สํานักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีนายทะเบียนกรุงเทพและผูชวยมีหนาท่ีรับผิดชอบและ

ควบคุมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร 

 ในการจัดต้ังสํานักทะเบียนอําเภอ หรือสํานักทะเบียนทองถิ่น ใหเปนไปตามท่ีผูอํานวยการ

ทะเบียนกลางประกาศ โดยคํานึงถึงสภาพแหงความพรอมและความสะดวกในการใหบริการ

ประชาชน รวมถึงความไมซํ้าซอนและการประหยัด 

 

 นายทะเบียนมีหนาที่ 

 1. อธิบดีกรมการปกครองเปนผูอํานวยการทะเบียนกลาง  มีอํานาจออกระเบียบหลักเกณฑ 

วิธีปฏิบัติ รวมท้ังกําหนดแบบพิมพ 

 2. ปลัดกรุงเทพมหานครเปนนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร  

 3. ผูวาราชการจังหวัดเปนนายทะเบียนจังหวัด 

 4. นายอําเภอหรือปลัดอําเภอเปนนายทะเบียนอําเภอ 

 5. ปลัดเทศบาล ผูอํานวยการเขตปลัดเมืองพัทยา เปนนายทะเบียนทองถิ่น 

 นายทะเบียนมีอํานาจเรียกเจาบาน หรือบุคคลใดๆ  แสดงขอเท็จจริงหรือหลักฐานตางๆ  

โดยตองแจงใหเจาบานทราบลวงหนาและเขากระทําการไดในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระ

อาทิตยตก และในการปฏิบัติหนาท่ีของนายทะเบียนนั้นใหถือเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย

อาญา 
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การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร 

 เพ่ือประโยชนในการเก็บรักษาและควบคุมการทะเบียนราษฎร สํานักทะเบียนกลาง

ดําเนินการจัดเก็บตามท่ีผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดและปรับปรุงทะเบียนประวัติใหเปนจริง

อยูเสมอ ซ่ึงรายละเอียดในการจัดเก็บขอมูลนั้นจะไมรวมถึง 

 1. รายได 

 2. ประวัติอาชญากรรม 

 3. การชําระหรือไมชําระภาษี 

 4. ขอมูลท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 5. ขอมูลท่ีกฎหมายไมไดกําหนดใหตองแจง 

 นายทะเบียนจะดําเนินการคัด รับรองเอกสาร แกไขเพ่ิมเติม ลบ และทําใหขอมูลทะเบียน

ประวัติราษฎรทันสมัยอยูเสมอ หากนายทะเบียนไมดําเนินการตามคําขอท้ังหมดหรือบางสวนใหยื่น

อุทธรณ ตอนายทะเบียนจังหวัด นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการทะเบียนกลาง 

ภายใน 15 วัน นับแตวันรับทราบคําสั่ง 

 

 การเกิด  การตาย 

 เม่ือมีคนเกิด หรือตาย ใหเจาบานรีบดําเนินการแจงตอนายทะเบียนทองท่ีภายใน 15 วัน 

นับแตวันเกิด หากพบเด็กไรเดียงสาท่ีถูกทอดท้ิงก็ใหนําเด็กไปสงและแจงตอ  พนักงานฝายปกครอง 

ตํารวจ หรือเจาหนาท่ีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 หากเปนเด็กเรรอนท่ีไมพบบุพการี และเด็กยังไมไดแจงการเกิด ใหหัวหนาหนวยงานเปนผู

แจงการเกิดตอหนวยงานท่ีต้ังอยูตามระเบียบและแบบพิมพท่ีผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนด  

 หากไมสามารถพิสูจนสถานะการเกิดและสัญชาติได ใหนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําทะเบียน

ประวัติ และออกเอกสารแสดงตนใหเด็กไวเปนหลักฐาน 

 เม่ือมีคนตายในและนอกบาน ใหผูพบศพรีบแจงภายใน 24 ช่ัวโมง ตอพนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจ หากการคมนาคมไมสะดวกก็ไมควรเกิน 7 วัน 

 หากมีคนเกิดและคนตายท่ีมีข้ึนนอกราชอาณาจักรสําหรับสัญชาติไทยจะตองทําการแจงแก

กงสุลไทยหรือขาราชการสถานฑูตไทย ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศแตงต้ังใหเปนนาย

ทะเบียน 

 

 การยายที่อยู 

 ในการยายเขาและยายออก จะตองทําการภายใน 15 วัน ในการแจงยายเขาท่ีมีจํานวนมาก

ในคราวเดียวหรือหลายคราว หากการยายเขาเปนการฝาฝนกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข นาย  
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 สรุปกฎหมาย พ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2526 

และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2554 

 
 ความหมาย 

 “บัตร” หมายความวา บัตรประจําตัวประชาชน 
“ผูถือบัตร” หมายความวา ผูมีช่ือเปนเจาของบัตร 
“ทะเบียนบาน” หมายความวา ทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
“เจาพนักงานออกบัตร” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ 
“เจาพนักงานตรวจบัตร” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม 

พระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ผูมีสัญชาติไทยซ่ึงมีอายุต้ังแตเจ็ดปบริบูรณ แตไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ และมีช่ือใน

ทะเบียนบานตองมีบัตรตามท่ีกําหนด 
 ผูซ่ึงมีอายุเกินเจ็ดสิบปและผูซ่ึงไดรับการยกเวนตามกฎกระทรวงจะขอมีบัตรก็ได 
 ผูซ่ึงตองมีบัตร ใหยื่นคําขอมีบัตรตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในกําหนดหกสิบวันนับแต 

(1) วันท่ีอายุครบเจ็ดปบริบูรณ 
(2) วันท่ีไดสัญชาติไทย สําหรับผูไมไดสัญชาติไทยโดยการเกิด หรือไดกลับคืน

สัญชาติไทยตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ 
(3) วันท่ีนายทะเบียนเพ่ิมช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร 
(4) วันท่ีพนสภาพจากการไดรับการยกเวน 

 บัตรใหใชไดนับแตวันออกบัตรและมีอายุแปดปนับแตวันเกิดของผูถือบัตรท่ีถึงกําหนด
ภายหลังจากวันออกบัตร บัตรท่ียังไมหมดอายุในวันท่ีผูถือบัตรมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ ใหใช

บัตรนั้นตอไปไดตลอดชีวิต ผูถือบัตรตองมีบัตรใหม โดยยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในหก

สิบวันนับแตวันท่ีบัตรเดิมหมดอายุ ผูถือบัตรจะขอมีบัตรใหมกอนวันท่ีบัตรเดิมหมดอายุก็ได โดย

ยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในหกสิบวันกอนวันท่ีบัตรเดิมหมดอายุ  
 ผูถือบัตรผูใดเสียสัญชาติไทยเม่ือใด ไมวาดวยเหตุใดผูนั้นหมดสิทธิท่ีจะใชบัตรนั้นทันที 

และตองสงมอบบัตรนั้นใหแกพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีตนมีช่ืออยูในทะเบียนบาน ภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีเสียสัญชาติไทย 
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 สรุป พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478  

และแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2533 

 

 ความหมาย 

 “นายทะเบียน” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงรัฐมนตรีผูมีหนาท่ีรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ไดแตงต้ังข้ึน 
“การจดทะเบียน” หมายความวา การจดขอความลงในทะเบียนเพ่ือความสมบูรณตาม

กฎหมาย 
“การบันทึก” หมายความวา การจดขอความลงในทะเบียนเพ่ือเปนหลักฐานในการพิสูจน 
บุคคลท่ีจะเปนพยานตามพระราชบัญญัตินี้ไมได คือ 

(1) บุคคลซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ 
(2) บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซ่ึงศาลสั่งใหเปนผูเสมือนไรความสามารถ 
(3) บุคคลท่ีหูหนวก เปนใบ หรือจักษุบอดทั้งสองขาง 

เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ผูรองตองลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญในทะเบียนตอหนานาย

ทะเบียนและตอหนา พยานสองคนซ่ึงตองลงลายมือช่ือไวในทะเบียนในขณะนั้นดวย แตถาผูรองไม

สามารถลงลายมือช่ือไดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ใหนายทะเบียนหมายเหตุไวในทะเบียน 
ถาทองท่ีใด ขาหลวงประจําจังหวัดเห็นสมควรจะประกาศโดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย ยอมใหยื่นคํารองขอจดทะเบียนสมรสตอกํานันทองท่ีท่ีชายหรือหญิงฝายใดหรือ

ท้ังสองฝายท่ีมีถิ่นท่ีอยูก็ได คํารองเชนวานี้ตองมีลายมือช่ือของผูรองและพยานสองคนลงตอหนา

กํานัน แตพยานคนหน่ึงนั้นตองเปนเจาพนักงานฝายปกครอง ซ่ึงมีตําแหนงต้ังแตช้ันผูใหญบานข้ึน

ไป หรือนายตํารวจซ่ึงมียศต้ังแตช้ันนายรอยตํารวจตรีข้ึนไป หรือหัวหนาสถานีตํารวจ หรือ

ผูแทนราษฎร เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด หรือทนายความ เม่ือไดรับคํารอง

โดยถูกตองแลว ใหกํานันสงคํารองนั้นตอไปยังนายทะเบียนโดยเร็ว เพ่ือพิจารณารับจดทะเบียน ใน

การจดทะเบียนนี้ ใหนายทะเบียนลงช่ือผูรองและพยานในทะเบียนถือเปนแทนการลงลายมือช่ือ 

และใหถือวาการสมรสไดสมบูรณแตวันท่ีกํานันรับคํารองนั้น 
 เม่ือชายหรือหญิงฝายใดฝายหน่ึงหรือท้ังสองฝายตกอยูในอันตรายใกล ความตาย และ

โดยพฤติการณท่ีเปนอยู นายทะเบียนไมสามารถจะไปจดทะเบียนใหได และผูใกลความตายจะทําคํา

รองตามแบบก็ไมได ผูนั้นจะรองขอจดทะเบียนสมรสดวยวาจาหรือดวยกิริยาก็ได แตตองรองตอ

พนักงานฝายปกครองซ่ึงมีตําแหนงต้ังแตช้ันกํานันข้ึนไป หรือตอนายตํารวจซ่ึงมียศต้ังแตนายรอย 
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ความรูเกี่ยวกับ กรมการปกครอง 
 

  กระทรวงมหาดไทยเปนกระทรวงหนึ่งที่จัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2435มี
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเปนเสนาบดีรับผิดชอบงาน
มหาดไทยหรืองานการปกครองประเทศและไดมีการแบงหนาที่ระหวางกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงกลาโหมใหชัดเจนไมซ้ําซอนกันโดยใหกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบรวมการ
บังคับบัญชาหัวเมืองทั้งหมดเพียงกระทรวงเดียว 
    กระทรวงมหาดไทยเมื่อแรกตั้งแบงออกเปน 3 กรม มีชื่อเรียกตามทําเนียบเดิมแตให
มีหนาที่ตางกัน คือ  
    กรมมหาดไทยกลางเปนพนักงานทําการทุกอยาง ซึ่งมิใหแยกออกไปเปนหนาที่
กรมอื่น 
    กรมมหาดไทยฝายเหนือใหเปนเจาหนาที่แผนกการปราบปรามโจรผูรายกับแผนก
อัยการรวมทั้งการเกี่ยวของกับชาวตางประเทศ 

(แตภายหลังโอนการที่เกี่ยวกับตางประเทศไปเปนหนาที่ปลัดทูลฉลอง)  
    กรมมหาดไทยฝายพลําภังใหเปนเจาหนาที่แผนกปกครองทองที่ 
    สําหรับการปกครองในสวนภูมิภาคได กําหนดรูปแบบการปกครองที่ เรียกวา 
"เทศาภิบาล" ข้ึนมาใชและไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปน ผูรับผิดชอบดูแลโดย
จัดแบงหัวเมืองออกเปนมณฑล เมืองและอําเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาล ผูวาราชการเมืองและ
นายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและดูแลทุกขสุขของประชาชนในเขตทองที่
นั้น ๆ และมีกํานันผูใหญบานเปนผูชวยเหลือปฏิบัติงานในระดับตําบลและหมูบานกรม
มหาดไทยฝายพลําภังจึงเปนตนกําเนิดของกรมการปกครองซึ่งไดมีการเปล่ียนชื่อและ
ปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในมาเปนลําดับ ดังนี้  

 พ.ศ. 2458กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือกรมปกครองและกรมฝายเหนือ  
 พ.ศ. 2459 กรมพลําภังมีสวนราชการยอย คือกรมปกครองทองที่และกรมการ

เมือง  
  พ.ศ. 2460กรมปกครองมีสวนราชการ2แผนกคือแผนกปกครองทองที่และแผนก

การเมือง  
  พ.ศ. 2466กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือกรมปกครอง และกรมการเมือง  
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   พ.ศ. 2467กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือ การภายในกรมภายนอก และ
กรมทะเบียน  

   พ.ศ. 2469กรมพลําภัง มีสวนราชการยอย คือ กรมปกครอง กรมทะเบียนและ
กรมราชทัณฑ  

   หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบ ประชาธิปไตยแลวในป พ.ศ. 2476กรมพลําภังไดเปล่ียนชื่อเปนกรม
มหาดไทยตอมาในป พ.ศ. 2505 จึงเปล่ียนมาใชชื่อ "กรมการปกครอง" จนถึงปจจุบัน  
 
วิสัยทัศน กรมการปกครอง 

“เปนองคกรสมรรถนะสูง  มุงมัน่บูรณาการงานในพื้นที่และเปนที่พึ่งของประชาชน 
เพื่อสังคมสงบสุข” 
 
ผูบริหาร 

อธิบดีกรมการปกครอง 
นายมงคล สุระสัจจะ 

 
รองอธิบดีกรมการปกครอง กลุมภารกิจดานสนับสนุนการบริหารงานแบบ

บูรณาการ 
นายนิรันดร กัลยาณมิตร 

 
รองอธิบดีกรมการปกครอง กลุมภารกิจดานความม่ันคง 
นายวันชัย อุดมสิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

ความรูเกี่ยวกับการเมอืงการปกครอง 
 
 ระบบการเมืองที่อาจนํามาใชในประเทศไทย ไดแก 
 1.ระบบประชาธิปไตยแบบเต็มใบของอังกฤษ จะมีพรรคการเมือง มีการเลือกตั้ง 
และมีการตั้งรัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร โดยหัวหนา
พรรคการเมืองที่มีเสียงขางมากจะไดเปนนายกรัฐมนตรีโดยอัตโนมัติ 
 2.ระบบประชาธิปไตยแบบคร่ึงใบ เปนการผสมผสานระหวางระบบเผด็จการกับ
ระบบประชาธิปไตย มีโครงสรางที่ประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มาจากการ
เลือกตั้ง มีวุฒิสมาชิกท่ีมาจากการแตงตั้ง และมีนายกรัฐมนตรีที่สภาผูแทนราษฎรทาบทาม
มาดํารงตําแหนง ซึ่งไมจําเปนตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรก็ได 
 3.ระบบพรรคเดนพรรคเดียว จะมีพรรคเดียวที่ครองอํานาจเปนระยะเวลาหนึ่ง อัน
ทําใหเกิดการตอเนื่องของนโยบายและการปฏิบัติงาน และมีพรรคเล็กๆ เปนฝายคาน ซึ่ง
ระบบพรรคเดนพรรคเดียวนี้อาจทําใหเกิดฐานกําลังอํานาจทางการเมืองจนไมมีการ
เปล่ียนแปลงเลยก็ได ดังที่ปรากฏในประเทศสิงคโปร อินเดีย มาเลเซีย และเม็กซิโก เปนตน 
 4.ระบบพรรคเดียว จะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวดังที่ปรากฏในประเทศ
สหภาพโซเวียต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเยอรมัน ภายใตการนําของอดอลฟ ฮิต
เลอร เปนตน 
 5.ระบบคอรโปเรตติสม จะมีการสงตัวแทนของกลุมอาชีพตางๆ เขารวมมือกับ
รัฐบาล เนนการเห็นพองตองกัน และมีเปาหมายรวมกัน โดยตัวแทนอาชีพตางๆ จะทําหนาท่ี
ชวยใหบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้การขัดแยงและการตอสูกันทางการเมืองจะตองมีนอยที่สุด
หรือไมมีเลย รวมทั้งจะตองมีรัฐบาลแหงชาติ สภาแหงชาติ และพรรคการเมืองแหงชาติ
ดวย 
 6.ระบบเผด็จการทหาร ทหารจะมีอํานาจในการปกครอง หัวหนาพรรคคณะปฏิวัติ
จะผูกขาดอํานาจทางการเมือง เชน ระบบการเมืองสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต เปน
นายกรัฐมนตรี ระบบการเมืองในประเทศพมาในปจจุบัน เปนตน 
 7.ระบบเผด็จการพลเรือน จะมีพลเรือนเปนรัฐบาลแตอยูภายใตการสนับสนุนของ
ทหาร เชน ระบบการเมืองสมัยนายธานินทร กรัยวิเชียร เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งเราเรียก
รัฐบาลในสมัยนั้นวา “รัฐบาลหอย” เปนตน 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 
 

 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิง
ภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไม
จําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน  ทั้งนี้ โดยมี
ผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของ
ประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินดังนี้ 
(1) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(3) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางมีดังนี้ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัด

หรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
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การบริหารราชการในตางประเทศ 
 “คณะผูแทน” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝาย

ทหารประจําการในตางประเทศซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต 
สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซึ่ง
เรียกชื่อเปนอยางอื่นและปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ 
และคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ 

“หัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการ
กงสุล ในกรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา 
ขาราชการสังกัดสวนราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทย
ประจําองคการระหวางประเทศ 

“รองหัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทน ใน
กรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการ
สังกัดสวนราชการ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน 

 ใหหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติราชการในตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน และจะใหมี
รองหัวหนาคณะผูแทนเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได 

หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 
(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(2) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(3) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนที่มิใชบุคคล

ในคณะผูแทนซึ่งประจําอยูในประเทศที่ตนมีอํานาจหนาที่  
(4) รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคล 

เพื่อประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัดเก่ียวกับการแตงตั้ง
และการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
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การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคดังนี้ 
(1) จังหวัด 
(2) อําเภอ 

จังหวัด 
 ใหรวมทองที่หลาย ๆ อําเภอตัง้ข้ึนเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล การตั้ง ยุบ 

และเปล่ียนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญตั ิ
จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 

(1) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
(2) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดความ

สงบเรียบรอยและเปนธรรมในสังคม 
(3) จัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริม และชวยเหลือประชาชนและชุมชนที่

ดอยโอกาสเพื่อใหไดรับความเปนธรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยาง
พอเพียง 

(4) จัดใหมีการบริการภาครัฐเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอ
หนา รวดเร็ว และมีคุณภาพ 

(5) จัดใหมีการสงเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหสามารถดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหมีขีด
ความสามารถพรอมที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกําหนด 

 ในจังหวัดหนึ่งใหมีคณะกรมการจังหวัด ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของผูวาราชการ
จังหวัดในการบริหารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีกําหนด  

คณะกรมการจังหวัดประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รองผูวา
ราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่ง
เปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด และหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดจากกระทรวงและทบวงตาง ๆ เวนแตกระทรวงมหาดไทยซึ่งประจําอยูใน  
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สรุปพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540” 
มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
และมีายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  ผูรับสนอง
พระบรมราชโองการ คือ พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  นายกรฐัมนตรี 
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา  ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล  
หรือส่ิงใดๆ  ไมวาการส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการ
ใดๆ  และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี 
ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธี
อื่นใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการ
พิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและ
หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของ
บุคคล เชน  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการ
ทํางาน  บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้น
ได  เชน  ลายพิมพนิ้วมือ  แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความ
รวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู 
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
 (1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแก
ผูถือ ใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
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 (2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
 (4) นิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 

 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา 
 (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 (4) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําส่ัง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน 
นโยบาย หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการ
ทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ 
 (5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  

 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูได   
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและ
คําส่ังที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (4) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ของเอกชน 
 (5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิง 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับ
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
 (7) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการท่ีแตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูล
ขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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แนวขอสอบ  
พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
1.พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นี้ ประกาศใชเมื่อใด 
 ก. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2539 
 ข. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545 
 ค. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2547 
 ง. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2550 
 ตอบ ก. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2539 
 พรบ. วธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง ใหไว ณ วนัที่  27 กันยายน  พ.ศ. 2539 
 
2.พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้ไดตราพระราชบัญญัติข้ึนโดยคําแนะนําและยินยอม
ของใคร 

  ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. รัฐสภา 
  ค. รัฐมนตร ี     ง. ประธานศาลฎีกา 
  ตอบ  ข. รัฐสภา 

ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา 
 
3.ผูใดรักษาการตาม พรบ. วิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง นี ้
 ก. ถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ง. 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงัคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 2) 
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4.พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นี้ไมไดมีผลบังคับใชแกผูใด 
 ก. รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี
 ข. องคกรทีใ่ชอํานาจตามรัฐธรรมนญูโดยเฉพาะ 
 ค. การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายตางประเทศ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
            (1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี
          (2) องคกรทีใ่ชอํานาจตามรัฐธรรมนญูโดยเฉพาะ 
            (3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
            (4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ใน
กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
            (5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
            (6) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 
            (7) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทาง
ยุทธการรวมกับทหารในการปองกนัและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคาม
ทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
           (8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
         (พรบ.วิธีปฏิบัตฯิ มาตรา 4) 
 

5.ผูใดรักษาการตาม พรบ. วิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง นี ้
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. คณะรัฐมนตร ี
 ค. ประธานศาลฎีกา    ง. ประธานศาลยุติธรรม 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 
        นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้(พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 6) 
 

6.ผูมีอํานาจออกฎ กระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง ในฉบับนี้คือผูใด 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. คณะรัฐมนตร ี
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แนวขอสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
แกไขเพิ่มเติม ถงึฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 
11.ในการแตงตั้งอธบิดีนั้น ใหผูใดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรเีพื่อพจิารณาอนุมัต ิ
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. รัฐมนตรีเจาสังกัด 
 ค. นายกรัฐมนตร ี    ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
 ตอบ ข. รัฐมนตรีเจาสังกัด 

การแตงตั้งอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นของสวนราชการตามวรรคสี่ 
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และใหผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 
18 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545) 
 
12.ผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงคือขอใด 
 ก. สํานักงานเลานุการรัฐมนตร ี  ข. สํานักงานปลัดทบวง 
 ค. สํานักงานปลัดกระทรวง   ง. กรม 
 ตอบ ค. สํานักงานปลัดกระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวง 
และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวง
โดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไป
ตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง  (พรบ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 23) 
 
13.การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่งๆ ใหเปนไปตามกฎหมายใด 
 ก. กฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน 
 ข. กฎหมายวาดวยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
 ค. กฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือน 
 ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ข. กฎหมายวาดวยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
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จรรยาขาราชการกรมการปกครอง 

 

ขาราชการเปนกลไกที่สําคัญในการบริหารบานเมือง ซึ่งตองปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

กับประชาชนและผลประโยชนของประเทศชาติ จึงมีบทบาทที่สําคัญในการที่จะบริการเพื่อ

สนองความตองการของประชาชนอยางเปนธรรมและทั่วถึง ดังน้ันการที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ

ใหแกประชาชนและประเทศชาติไดมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับการปฏิบัติตามบทบาทของ

ขาราชการที่มีตอประเทศชาติ ตอประชาชน ตอหนวยงานและเพื่อนรวมงาน และขึ้นอยูกับ

จิตสํานึกของขาราชการในการปฏิบัติหนาที่การงานตามความรับผิดชอบ ซึ่งอาจหมายความได

วาขาราชการมี “จรรยาขาราชการ” มากเพียงใด ก็จะสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการ เพื่อ

ประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติไดมากเทาน้ัน ซึ่งโดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 การรักษาจรรยาขาราชการ มาตรา 78 และมาตรา 79 ก็

กําหนดให ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนดไว 

โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ ทั้งกําหนดให

สวนราชการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะงานในสวน

ราชการตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ รวมถึงสงเสริมขาราชการพลเรือนที่ปฏิบัติตามจรรยา

ขาราชการไดรับการสนับสนุนพิจารณาแตงตั้ง เล่ือนเงินเดือน ตามมาตรฐานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  

เจตนารมณของของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 5 

การรักษาจรรยาขาราชการ มาตรา 78 ประสงคจะใหเกิดมาตรฐานความประพฤติเฉพาะสวน

ราชการขึ้น ดังน้ัน จรรยาของแตละสวนราชการจึงเปรียบเสมือนกรอบแนวทางเพื่อกํากับดูแล

และควบคุมขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางอื่นของสวนราชการน้ัน ๆ ใหมีระเบียบวินัย 

ประพฤติปฏิบัตงานอยางโปรงใสสามารถตรวจสอบได รวมทั้งชวยรักษาเกียรติและช่ือเสียง 

การสรางความนาเชื่อถือและความไววางใจ รวมถึงขาราชการในหนวยงานเปนที่ยอมรับ และ

สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย และพันธกิจ ของหนวยงาน ซึ่งหนวยงาน

ราชการจึงจําเปนตองมีจรรยาและมีการบังคับใชจรรยาโดยใชมาตรการตาง ๆ ในการประพฤติ

ปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกตอง เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและเพื่อยกระดับขาราชการใน

หนวยงานรวมถึงการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน  
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 78 ของพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 กรมการปกครอง จึงไดกําหนดจรรยาขาราชการกรมการปกครองขึ้น เพื่อเปนกรอบ

มาตรฐานในการกํากับการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ พนักงาน และลูกจางกรมการ

ปกครอง รวมท้ังควบคุมการปฏิบัติงานในหนาที่ ที่จะตองรับผิดชอบตอสังคม ประชาชน และ

ประเทศชาติ รับผิดชอบตอศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการและหนวยงาน เพื่อใหบังเกิด

การไดรับการยกยอง ยอมรับ เชื่อถือ และศรัทธาจากบุคคลทั่วไป โดยมีความมุงหมาย ดังน้ี  

1. เพื่อกําหนดใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางของกรมการปกครองพึงยึดถือ

เปนแนวทางปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัติ ในฐานะขาราชการกรมการปกครอง -  

2. เพื่อกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติตามจรรยาใหกับขาราชการ พนักงาน และ

ลูกจางของขาราชการกรมการปกครอง พึงมีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจ ในฐานะขาราชการ

กรมการปกครอง และประพฤติปฏิบัติงานไดอยางโปรงใสสามารถตรวจสอบได  

3. เพื่อกําหนดใหขาราชการกรมการปกครองพึงรักษาชื่อเสียง เกียรติยศ ความ

นาเชื่อถือและความไววางใจของการเปนขาราชการกรมการปกครอง  

4. เพื่อกําหนดใหขาราชการกรมการปกครองมีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอ

ประชาชน ตอสังคม ตอชุมชน และตอประเทศชาติ 

กรมการปกครองในฐานะ สวนราชการมีหนาที่ บําบัดทุกข บํารุงสุข แกประชาชน 

ลักษณะงานของกรมการปกครองเปนงานเชิงพื้นที่ครอบคลุมทุกอําเภอ ตําบล และหมูบาน ซึ่ง

มีผลใหขาราชการผูปฏิบัติงานตองเขาไปเกี่ยวของใกลชิดกับวิถีชีวิต ความเปนอยูของ

ประชาชนในพ้ืนที่ รวมท้ังภารกิจหลักของกรมการปกครองมีขอบเขตของงานกวางครอบคลุม

ภารกิจที่เกี่ยวของกับความสงบเรียบรอยของสังคมและชุมชน และชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชน โดยมีเปาหมายเพื่อใหสังคมรมเย็นเปนสุข สมานฉันท สงบเรียบรอย จึงมี

ความสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

และความสงบเรียบรอยของสังคม ดวยเหตุน้ี จึงมีความจําเปนอยางย่ิงในอันที่จะรณรงคให

ขาราชการกรมการปกครองยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามแนวทางจรรยาขาราชการกรมการ

ปกครอง  

 

 

 


