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สวนที่ 1 
“วิสัยทัศน  พันธกิจ โครงสราง อํานาจหนาที่ 

และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย” 
 
 
 

ประวัติกรมการปกครอง 
ยุทธศาสตรกรมการปกครอง พ.ศ. 2559-2562 
วิสัยทศันกรมการปกครอง (Vision) 
พันธกจิกรมการปกครอง (Mission) 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)  
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย 
หนาทีแ่ละความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย  
พันธกจิกระทรวงมหาดไทย 
วิสัยทศันกระทรวงมหาดไทย  
ประเด็นยุทธศาสตร 
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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  

 ยุทธศาสตรกรมการปกครอง พ.ศ. 2559-2562 
 
 วิสัยทัศนกรมการปกครอง (Vision) 
          องคกรหลักในการบริหารราชการและบูรณาการงานในพ้ืนท่ีเพ่ือความมั่นคงผาสุกของ

ประชาชน 

 พันธกิจกรมการปกครอง (Mission) 
 อํานวยการ บังคับใชกฎหมาย การตรวจสอบถวงดุล ในดานการรักษาความสงบ

เรียบรอยและความมั่นคงภายใน การอํานวยความเปนภารกิจกรมการปกครอง 
 บริการประชาชนดานงานทะเบียนราษฎร  บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนท่ัวไป  และ

ทะเบียนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน 
 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางใหมี

คุณภาพเพ่ือการใชประโยชนรวมกันอยางบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึง

การเช่ือมโยงฐานขอมูลระหวางประเทศ 
 บูรณาการการบริหารราชการ การปกครองทองท่ี การบริการ การรักษาความสงบ

เรียบรอยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชน นโยบายรัฐบาล การพัฒนาประเทศ และกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 
 พัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูง บนฐานธรรมาภิบาล 
 ปกปอง ดูแลสถาบันหลักของชาติและเสริมสรางความปรองดอง  สมานฉันท 
 สงเสริมบทบาท หนาท่ีของนายอําเภอในการสนับสนุนและการตรวจสอบ กํากับ ดูแล

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  
 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)  

1. พัฒนาและเสริมความเขมแข็งของราชการสวนภูมิภาคในการบริหารจัดการแบบ 

บูรณาการในพ้ืนท่ี 
2. การรักษาความสงบเรียบรอยและอํานวยความเปนธรรมใหสังคมสงบสุข 
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กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครอง 
 

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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 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 

 
 คุมครองพยานในคดีอาญา 

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

“ความปลอดภัย” หมายความวา ความปลอดภัยในชีวิต รางกาย อนามัยเสรีภาพ ช่ือเสียง 
ทรัพยสิน หรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดของพยาน ท้ังกอน ขณะและหลังมาเปนพยาน 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
พยานในคดีอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้ อาจไดรับการคุมครองตามมาตรการพิเศษได 
(1) คดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายวาดวยศุลกากร 
(2) คดีความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงแหงราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมาย 

อาญา 
(3) คดีความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา

ลอไปหรือพาไปเพ่ือการอนาจาร เพ่ือสนองความใครของผูอื่น และความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว 
ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือ

ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการ
เปนเจาของกิจการคาประเวณี ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี หรือ
เปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี 

(4) คดีความผิดเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรม ไดแก ความผิดฐานอ้ังยี่และซองโจรตาม

ประมวลกฎหมายอาญา และใหหมายความรวมถึงความผิดอื่นใดที่มีลักษณะเปนการกระทํารวมกัน
โดยกลุมอาชญากร ท่ีมีการวางแผนอยางเปนระบบและมีการวางเครือขายเปนขบวนการหรือองคกร
ลับอยางซับซอนและเปนสัดสวน 

(5) คดีความผิดท่ีมีอัตราโทษอยางตํ่าใหจําคุกต้ังแตสิบปข้ึนไป หรือโทษสถานท่ีหนักกวานั้น 
(6) คดีซ่ึงสํานักงานคุมครองพยานเห็นสมควรใหความคุมครองพยาน 
ใหสํานักงานคุมครองพยานดําเนินการเพ่ือคุมครองพยานตามมาตรการพิเศษอยางหน่ึง

อยางใด ดังตอไปนี้ 
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 สรุป พ.ร.บ. เทศบาล 2496 ถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552 

 

การจัดตั้งเทศบาล 
 เมื่ อมีการ จัดตั้ ง เทศบาลขึ้น  จะตองมีการเ ลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีภายใน45 วันนับแตวันจัดตั้งเทศบาล ในระหวางที่ยังไมมีนายกเทศมนตรี ให 

“ปลัดองคการบริหารสวนตําบล”ทําหนาที่“ปลัดเทศบาล” ทําหนาที่เทาที่จําเปนเปนการ

ชั่วคราว  
 เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ที่มีราษฎรตั้งแต 10,000 

คนขึ้นไป 
 เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต 50,000 บาท 
 องคการเทศบาล จะประกอบดวย 
 1. สภาเทศบาล 
 2. นายกเทศมนตรี 
 
สภาเทศบาล 
 มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งประกอบดวย 
 1. สภาเทศบาลตําบล สมาชิก 12 คน 
 2. สภาเทศบาลเมือง สมาชิก 18 คน 
 3. สภาเทศบาลนคร สมาชิก 24 คน 
 สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และจะส้ินสุดสมาชิกภาพเมื่อ  
 1. ออกตามวาระ หรือยุบสภาเทศบาล 
 2. ตาย 
 3. ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาอออกตอผูวาราชการจังหวัด 
 4. ขาดคุณสมบัติ 
 5. ขาดประชุมสภาเทศบาล 3 คร้ังติดตอกัน 
 6. สมาชิกสภาลงเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ใหลาออก 
 7. ราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลจํานวนไมนอยกวา 3 ใน 4 ลงคะแนนเสียงให

ลาออก 
 สภาเทศบาลจะประกอบดวยประธานสภาคนหน่ึงและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งพน

จากตําแหนง  
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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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สวนที่ 9 
“ความรูเกีย่วกับกฎหมายและระเบียบที่ใชใน

การปฏิบัติราชการ” 
 
 
 

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
 
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ 
 
กฎหมายวาดวยความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาที ่
 
กฎหมายวาดวยการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ 
 
กฎหมายวาดวยความลับของทางราชการ 
 
กฎหมายวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี่ 
 
งานสารบรรณ 
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ระเบียบวาดวยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
 

“ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544”  ระเบียบนี้ใหใช
บังคับเมื่อพนกําหนด 120 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งนายกรัฐมนตรี
รักษาการตามระเบียบ  มีนายชวน หลีกภัย ลงนามในประกาศ 
      “ขอมูลขาวสารลับ” หมายความวา ขอมูลขาวสารตาม ม.14 หรือ ม.15 ที่มีคําส่ัง
ไมใหเปดเผยและอยูในความครอบครอง หรือ ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปน
เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือ ที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการกําหนดใหมีชั้น
ความลับเปน ชั้นลีบ ชั้นลับมาก หรือ ชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติ
หนาที่ของหนวยงานของรัฐ และประโยชนแหงรัฐประกอบกัน 
        “ประโยชนแหงรัฐ” หมายความวา การดําเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน
สาธารณะ หรือ ประโยชนของเอกชนประกอบกัน ไมวาจะเปนเรื่องความมั่นคงของรัฐท่ี
เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศ หรือระหวางประเทศ การปองกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การพลังงาน และส่ิงแวดลอม 
       “ หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา 
 (1) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล 

      สําหรับสวนราชการในสังกัด กระทรวงกลาโหม ใหหมายความรวมถึง หัวหนา
สวนราชการที่ข้ึนตรงตอ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กรมราชองครักษ กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
 (2) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับราชการสวนภูมิภาค 
  (3) ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาตําบล  นายกเมืองพัทยา หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน แลวแตกรณี สําหรับขาราชการสวนทองถิ่น 
      (4) ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ สําหรับงานของ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
       “ การปรับช้ันความลับ” หมายความวา การลด หรือ เพิ่มชั้นความลับของขอมูล
ขาวสารลับ และใหหมายความรวมถึง การยกเลิกชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้นดวย 
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 ทุก 5 ป เปนอยางนอย ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติการตาม
ระเบียบนี้ และพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ใหเหมาะสม 

 ใหหนวยงานของรัฐ มีหนาที่รักษาขอมูลขาวสารลับในหนวยงานของตน และอาจ
มอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตามความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชา หรือใหแกราชการสวน
ภูมิภาค ในกรณีที่สามารถมอบอํานาจไดตาม กม. 

 บุคคลที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารบัญในช้ันความลับใด จะตองเปนบุคคลที่ผูบังคับ 
บัญชามอบหมายความไววางใจ และใหเขาถึงขอมูลขาวสารลับไดเฉพาะเรื่องที่ไดรับ
มอบหมายเทานั้น 
 
 องคการรักษาความปลอดภัย 

 องคการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ ไดแก  
 (1) สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เปนองคการรักษาความปลอดภัย
ฝายพลเรือน 
 (2) ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เปนองคการรักษาความ
ปลอดภัยฝายทหาร 
 ช้ันความลับของขอมูลขาวสารลับ แบงออกเปน 3 ช้ัน คอื  

(1) ลับที่สุด (TOP SECRET) 
(2) ลับมาก ( SECRET) 
(3) ลับ ( CONFIDENTIAL)  

 ลับที่สุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวน
จะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด 
 ลับมาก หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง 
 ลับ หมายความถึง ลับที่สุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ  
 
 ผูมีอํานาจกําหนดช้ันความลับ 
 ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดช้ันความลับ  
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สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 

 
 พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไม
รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 

“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ 
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแกการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย
ดังตอไปนี้ 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติ
ราชการที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 
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 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตอง
ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมี
แนวทางการบริหารราชการดังตอไปนี้ 

(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคและ
สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา 

 (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซ่ือสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบไดและมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น 

(3) กอนเร่ิมดําเนินการ ตองวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุกดาน 
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบ 

(4) รับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชน
ผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา  

(5) ในกรณีที่เกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหรีบแกไขปญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว   
 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน 

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน   

 (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบ
นั้น หรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสม  
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