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ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบาน 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
---------------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง 
ทองท่ี พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย วางขอบังคับวา 
ดวยการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบานไวดังตอไปนี้ 
 
  ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา "ขอบงัคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมการหมูบาน พ.ศ. ๒๕๒๖" 
 
  ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
  ขอ ๓ ใหนายอําเภอแตงตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการหมูบานประกอบดวย 
กรรมการสภาตําบลผูทรงคุณวุฒิในเขตหมูบาน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในระดับตําบลหรือหมูบาน 
ประธานหรือหัวหนากลุมตาง ๆ ในหมูบาน ปลัดอําเภอซึ่งรับผิดชอบตําบลนั้น ผูบริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติที่ตั้งอยูในหมูบานหรือตําบลนั้นหนึ่งคน 
และบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการหมูบานเห็นสมควร 
 
  ขอ ๔ ที่ปรึกษาคณะกรรมการหมูบานพนจากตําแหนงดวยเหตุหนึ่งเหตุใด 
ดังตอไปนี ้
  (๑) ตาย 
  (๒) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก 
  (๓) พนจากหนาที่หรือยายไปดํารงตําแหนงอื่น ซึ่งทําใหไมสามารถปฏิบัติงาน 
ท่ีเก่ียวของกับหมูบานได 
  (๔) นายอําเภอสั่งใหพนจากตําแหนง 
  เมื่อตําแหนงที่ปรึกษาคณะกรรมการหมูบานวางลง ใหนายอําเภอทองท่ี 
พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการหมูบาน แทนตําแหนงที่วาง 
 
  ขอ ๕ ใหคณะกรรมการหมูบานมีหนาที่เสนอขอแนะนําและใหคําปรึกษาตอ 
ผูใหญบานเกี่ยวดวยกิจการทางปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยของราษฎร กิจการเกี่ยวดวย 
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ความอาญาและความแพง การพัฒนาหมูบานและสงเสริมอาชีพรวมทั้งการพัฒนาที่ดิน การคลัง 
การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม การสวัสดิการและสังคม และกิจการอื่น ๆ ที่คณะกรรม 
การหมูบานพิจารณาเห็นวาจําเปน 
 
  ขอ ๖ ใหคณะกรรมการหมูบานประชุมกันไมนอยกวาเดือนละสองครั้ง การ 
กําหนดวันประชุมใหประธานคณะกรรมการหมูบานเปนผูกําหนดและเรียกประชุม 
  สถานที่สําหรับประชุม ใหใชสถานที่ที่คณะกรรมการหมูบานเห็นสมควร 
 
  ขอ ๗ ใหคณะกรรมการหมูบานเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิเปนรอง 
ประธานคณะกรรมการหมูบานหนึ่งคน เปนเลขานุการหนึ่งคน และเปนผูชวยเลขานุการหนึ่งคน 
  ถาประธานคณะกรรมการหมูบานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
ใหรองประธานคณะกรรมการหมูบานเปนประธานในท่ีประชุม 
  ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการหมูบาน และรองประธานคณะกรรมการหมู 
บานไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการหมูบานที่มาประชุมเลือกกรรมการหมู 
บานคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมครั้งนั้น 
 
  ขอ ๘ การประชุมคณะกรรมการหมูบาน ใหกระทําโดยเปดเผยและเปดโอกาส 
ใหราษฎรเขาฟงได เวนแตคณะกรรมการหมูบานจะลงมติใหประชุมลับ 
 
  ขอ ๙ การประชุมกรรมการหมูบานตั้งฝายกิจการตาง ๆ เพ่ือชวยเหลือปฏิบัติ 
ภารกิจของคณะกรรมการหมูบานในแตละสาขางานตามที่คณะกรรมการหมูบานจะพิจารณา 
เห็นสมควร โดยปกติควรมีฝายกิจการพัฒนาหมูบานและสงเสริมอาชีพ ฝายกิจการปกครอง 
ฝายกิจการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย ฝายกิจการการคลัง ฝายกิจการสาธารณสุข 
ฝายกิจการศึกษาและวัฒนธรรม ฝายกิจการสวัสดิการและสังคม หรือฝายกิจการอื่นที่คณะ 
กรรมการหมูบานพิจารณาเห็นวาจําเปนและไดรับความเห็นชอบจากนายอําเภอแลว 
 
  ขอ ๑๐ ฝายกิจการพัฒนาหมูบานและสงเสริมอาชีพ ประกอบดวยบุคคล 
จํานวนหาถึงเกาคน โดยมีผูใหญบานเปนประธาน เกษตรหมูบาน และราษฎรซึ่งคณะกรรมการ 
หมูบานเลือกจากบุคคลท่ีมีสิทธิเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและความสนใจ 
ในกิจการพัฒนาและสงเสรมิอาชีพ หรือผูนําทองถิ่นในหมูบานนั้น และใหฝายกิจการพัฒนา 
หมูบานและสงเสริมอาชีพเลือกบุคคลในฝายเปนเลขานุการหนึ่งคน 
  ใหมีปลัดอําเภอหน่ึงคน พัฒนากรหนึ่งคน และเจาหนาท่ีการเกษตรหนึ่งคน 
ซึ่งนายอําเภอแตงตั้งเปนที่ปรึกษาของฝาย 
  ฝายกิจการพัฒนาหมูบานและสงเสริมอาชีพ มีหนาที่เสนอขอแนะนําหรือ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

คําปรึกษาเกี่ยวกับการวางโครงการและแผนดําเนินงานพัฒนาและสงเสริมอาชีพ รวมท้ังงาน 
พัฒนาที่ดินตามความตองการของประชาชนในหมูบานนั้น เพื่อประกอบการจัดทําแผนพัฒนา 
ตําบล การขอความชวยเหลือจากหนวยราชการ องคกร หรือเอกชนตามท่ีเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติ 
งานตามโครงการ และการแกไขปญหาขอขัดของและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการพัฒนาหมูบาน 
 
  ขอ ๑๑ ฝายกิจการปกครอง ประกอบดวยบุคคลจํานวนหาถึงเกาคน โดยมี 
ผูใหญบานเปนประธาน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองคนที่หนึ่ง และราษฎรซึ่งคณะกรรมการ 
หมูบานเลือกจากบุคคลท่ีมีสิทธิเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและความสนใจใน 
กิจการปกครองหรือผูนําทองถิ่น ในหมูบานนั้น และใหฝายกิจการปกครองเลือกบุคคลในฝาย 
เปนเลขานุการหนึ่งคน 
  ใหมีปลัดอําเภอหนึ่งคนซึ่งนายอําเภอแตงตั้งเปนที่ปรึกษาของฝาย 
  ฝายกิจการปกครอง มีหนาที่เสนอขอแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการ 
บําบัดทุกข บํารุงสุขราษฎร การดูแลหมูบานใหเปนไปตามกฎหมายขนบธรรมเนียม จารีต 
ประเพณีและนโยบายสวนรวมของชาต ิการสงเสริมใหราษฎรในหมูบานมีความสนใจในการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการปกครองทองถิ่น รวมท้ัง 
การสงเสริมความสามัคคีของสวนรวม 
 
  ขอ ๑๒ ฝายกิจการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย ประกอบดวยบุคคล 
จํานวนหาถึงเกาคน โดยมีผูใหญบานเปนประธาน ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองคนที่สอง ผูชวย 
ผูใหญบานฝายรักษาความสงบและราษฎรซึ่งคณะกรรมการหมูบานเลือกจากบุคคลที่มีสิทธิเลือก 
กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและความสนใจในกิจการปองกันและรักษาความสงบ 
เรียบรอย หรือผูนําทองถิ่นในหมูบานนั้น และใหฝายกิจการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย 
เลือกบุคคลในฝายเปนเลขานุการหนึ่งคน 
  ใหมีปลัดอําเภอผูรับผิดชอบงานปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย หรือปลัด 
อําเภอผูรับผิดชอบงานสงเสริมการปกครอง สารวัตรใหญหรือสารวัตร สารวัตรปกครองปองกัน  
และหัวหนาสถานีตํารวจภูธรตําบลเปนท่ีปรึกษาของฝาย 
  ฝายกิจการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย มีหนาที่เสนอขอแนะนําหรือ 
คําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหนวยคุมครองและรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน รวมท้ังการ 
จัดกําลังปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
  ขอ ๑๓ ฝายกิจการการคลัง ประกอบดวยบุคคลจํานวนหาถึงเกาคน โดยมี 
กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒ ิซึ่งคณะกรรมการหมูบานเลือกเปนประธาน และราษฎรซึ่งคณะ 
กรรมการหมูบานเลือกจากบุคคลที่มีสิทธิเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและความ 
สนใจในกิจการการคลัง และใหฝายกิจการการคลังเลือกบุคคลในฝายเปนเลขานุการหนึ่งคน 
  ใหมีปลัดอําเภอหน่ึงคน พัฒนากรหนึ่งคน และเจาหนาที่การเงินของสวน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ราชการตาง ๆ ซึ่งนายอําเภอแตงตั้งเปนที่ปรึกษาของฝาย 
  ฝายกิจการการคลัง มีหนาที่เสนอขอนแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการคลัง 
และทรัพยสินของหมูบาน 
 
  ขอ ๑๔ ฝายกิจการสาธารณสุข ประกอบดวยบุคคลจํานวนหาถึงเกาคน โดย 
มีกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒ ิซึ่งคณะกรรมการหมูบานเปนผูเลือกเปนประธาน แพทยประจํา 
ตําบลซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในหมูบานนั้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และราษฎรซึ่งคณะ 
กรรมการหมูบานเลือกจากบุคคลที่มีสิทธิเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒ ิที่มีความรูและความ 
สนใจในกิจการสาธารณสุข หรือผูนําทองถิ่น ในหมูบานนั้นและใหฝายกิจการสาธารณสุขเลือก 
บุคคลในฝายเปนเลขานุการหนึ่งคน 
  ใหมีเจาหนาที่สาธารณสุขประจําสถานีอนามัยในหมูบานหรือตําบลนั้นหนึ่งคน 
ซึ่งนายอําเภอแตงตั้งเปนที่ปรึกษาของฝาย 
  ฝายกิจการสาธารณสุข มีหนาที่เสนอขอแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพอนามัย การปองกันโรคการวางแผนครอบครัว และการสุขา 
ภิบาล ตลอดจนการรักษาภาวะแวดลอมของหมูบานและปองกันอันตรายอันเกิดจากภาวะแวด 
ลอมในหมูบาน 
 
  ขอ ๑๕ ฝายกิจการศึกษาและวัฒนธรรม ประกอบดวยบุคคลจํานวนหาถึงเกาคน 
โดยมีกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒ ิซึ่งคณะกรรมการหมูบานเปนผูเลือกเปนประธาน และ 
ราษฎรซึ่งคณะกรรมการหมูบานเลือกจากบุคคลที่มีสิทธิเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิที่มี 
ความรูและความสนใจในกิจการศึกษาและวัฒนธรรม พระสงฆ ผูนําทางศาสนาอื่น ประธาน 
กรรมการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา หรือผูนําทองถิ่น ในหมูบานนั้นและใหฝายกิจการศึกษา 
และวัฒนธรรมเลือกบุคคลในฝายเปนเลขานุการหนึ่งคน 
  ใหมีผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
หน่ึงคน ซึ่งนายอําเภอแตงตั้งเปนที่ปรึกษาของฝาย 
  ฝายกิจการศึกษาและวัฒนธรรม มีหนาที่เสนอขอแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับ 
การศึกษา การลูกเสือและกิจกรรมเยาวชนตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลป วัฒนธรรม  
การกีฬา และการพักผอนหยอนใจ 
 
  ขอ ๑๖ ฝายกิจการสวัสดิการและสังคม ประกอบดวยบุคคลจํานวนหาถึงเกาคน 
โดยมีกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒ ิซึ่งคณะกรรมการหมูบานเปนผูเลือกเปนประธาน และราษฎร 
ซึ่งคณะกรรมการหมูบานเลือกจากบุคคลที่มีสิทธิเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู
และ 
ความสนใจในกิจการสวัสดิการและสังคม หรือผูนําทองถิ่นในหมูบานนั้น และใหฝายกิจการสวัสดิ 
การและสังคมเลือกบุคคลในฝายเปนเลขานุการหนึ่งคน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ใหมีปลัดอําเภอหน่ึงคน พัฒนากรหนึ่งคน ซึ่งนายอําเภอแตงตั้งเปนที่ปรึกษา 
ของฝาย 
  ฝายกิจการสวัสดิการและสังคม มีหนาที่เสนอขอแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับ 
สวัสดิการของราษฎร และสงเคราะหผูยากจนท่ีไมสามารถชวยตนเองได หรือผูประสบภัยธรรม
ชาติ 
ตามความจําเปน 
 
  ขอ ๑๗ ฝายกิจการอื่น ประกอบดวยบุคคลจํานวนหาถึงเกาคน โดยมีผูใหญบาน 
เปนประธาน และราษฎรซึ่งคณะกรรมการหมูบานเลือกจากบุคคลที่มีสิทธิเลือกกรรมการหมูบาน 
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสนใจเกี่ยวกับกิจการของฝายนั้น และใหฝายน้ันเลือกบุคคลใน 
ฝายเปนเลขานุการหนึ่งคน 
  ใหนายอําเภอเปนผูแตงตั้งที่ปรึกษาของฝาย 
  ฝายกิจการอื่นมีหนาที่เสนอขอแนะนําหรือคําปรึกษาเกี่ยวกับกิจการของฝายนั้น 
 
  ขอ ๑๘ การดําเนินกิจการของฝายตาง ๆ อาจจัดต้ังกลุมเยาวชน กลุมสตรี กลุม 
เกษตรกร สหกรณ กลุมอาชีพอื่น กลุมผลประโยชนหรือกลุมปฏิบัติงานอ่ืน เพ่ือชวยเหลือและ
สนบั 
สนุนการปฏิบัติงานของแตละฝายไดตามที่เห็นสมควร 
 
  ขอ ๑๙ บุคคลในฝายพนจากตําแหนงดวยเหตุหน่ึงเหตุใด ดังตอไปนี ้
  (๑) ตาย 
  (๒) ไดรับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการหมูบานใหลาออก 
  (๓) คณะกรรมการหมูบานมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะเห็นวามีความ 
ประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียแกหมูบานมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 
สองในสามของจํานวนคณะกรรมการหมูบานท้ังหมด 
  (๔) นายอําเภอสั่งใหพนจากตําแหนงเมื่อสอบสวนแลวปรากฏวา บกพรองใน 
ทางความประพฤติ หรือไมมาประชุมสามคร้ังติดตอกัน โดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือไมอาจ
ปฏิบัต ิ
หนาท่ีตามปกติไดหรือขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ ยกเวน 
คุณสมบัติการเปนภิกษุ และการเปนผูนําทางศาสนาตามขอ ๑๕ 
  (๕) เมื่อฝายถูกยุบหรือเลิกฝาย 
 
  ขอ ๒๐ การประชุมฝายตาง ๆ ใหนําเอาวิธีการประชุมคณะกรรมการหมูบาน 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  ขอ ๒๑ โครงการที่ริเริ่มหรือจัดทําขึ้นโดยฝายตาง ๆ ใหเสนอผานความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการหมูบานกอนทุกโครงการ 
 
  ขอ ๒๒ ใหนายอําเภอเปนผูควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหมูบาน 
และฝายตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการและมีอํานาจส่ังให 
ดําเนินการใหถูกตองได เมื่อเห็นวาจะเปนผลเสียหายแกทองที่หรือราชการ 
  ในกรณีท่ีนายอําเภอสอบสวนแลวปรากฏวา ฝายกิจการใดปฏิบัติการฝาฝนตอ 
ความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไมปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไมชอบ
ดวย 
อํานาจหนาท่ี นายอําเภออาจสั่งยุบฝายกิจการนั้นได 
  ในกรณีที่นายอําเภอไดสอบสวน หรือเมื่อคณะกรรมการหมูบานไดเสนอความ 
เห็นและนายอําเภอไดสอบสวนแลว เห็นวาฝายกิจการอื่นฝายใดหมดความจําเปน หรือปฏิบัติการ 
อันอาจกอใหเกิดผลเสียหายแกทองที่หรือราชการ นายอําเภออาจสั่งเลิกฝายกิจการอื่นนั้นได 
 
  ขอ ๒๓ เมื่อบุคคลในฝายพนจากตําแหนงตามขอ ๑๙ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) 
ให 
คณะกรรมการหมูบานดําเนินการเลือกบุคคลในฝายซึ่งตองเลือกตามขอบังคับนี้แทนภายในสิบหา 
วันนับแตวันท่ีบุคคลในฝายพนจากตําแหนง 
  เม่ือนายอําเภอส่ังยุบฝายใด ใหคณะกรรมการหมูบานดําเนินการเลือกบุคคล 
ในฝายซึ่งตองเลือกตามขอบังคับนี้แทนภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีนายอําเภอส่ังยุบ ระหวางท่ี
ฝาย 
ถูกยุบใหคณะกรรมการหมูบานหมูบานรับผิดชอบในการปฏิบัติงานแทนฝายนั้น 
 
  ขอ ๒๔ ใหปลักกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามขอบังคับนี้ 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
           พลเอก สิทธิ  จิรโรจน 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๒๖/๑๓๒/๑พ/๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๖] 
 
       จารุวรรณ/พิมพ 
       ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

       A+B (C) 
 
 


